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ЮРІЙ

Нац1е наро~жеиа а огня,
Нац~s ~елиная, мопиоь, Яснозбройний Юpltt, як I<OJiao:.,,
Оо1длав моrутиього коня;.

_Uo&

ля~ива б1ла поnпила,
Гурх~т охель лака кал~ серця,
Роебз.гавться: отрутна мла.
В~д rірОКlИНЯ: ДИВИОГО ХИЦЯІ

Неще иа.родzена в оrия,
Ось приИmов твз.й Dрз.й~ хов
Стримув могутнього кона,
Проо~ягав руку До небео.
о. сш.ьuч

ПІ СЮІ

\

(.tJ;,::.:·;;

(~·.;·

~~l

І..tf!J..
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Дуn '!1.110 ttoгo, в пурятя:ии~ . ва~яrнеие nаацир,
иteJienlв до отз.п npo61rae nружисте тре1І'!~в:ия,
· М• яви рух, наче кynl староі олоновоі коа!fи,

.~·~~~І

·r:.

JU.~ииа і па nрикрашав хt:вяховавиtt шолом.

· НерІ..ЦкоJ), хедаqою хровю н~ит1 ц1 uаи,

fu.ДИl мужа дуlІRИ npOJI:L'1'8.11T:Ь 88 ПОІ"JІЯ,ЦОК ОРJІИК,
··Не ·одии 6о учинок sухва.льотrа lt u' яшсо! вl.-ва:rи
Заnив»· ~1.и у-жо ва
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ПРО

ва овоlми мечика.

usrxy

· ·;· /. ·~~ С'".JІава •орогс:>:вз.-, щQ тзов! неиавио'l'и зартаІt, .
~ 'f.f:..t".. ~.. ·\ ~1ха - стр1ти ttoro ва вузькзJt дJІя одиого Ci'ezиn.
~~
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І

•

Як

ze

васвище и повз.тр1 обточена куля,

УХ1Чаючи в скровь, з.s прудко1 с~вучоl np~.
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На вло прийло криваве Jil'!'O lt осnи~» •.

С'l'урбовано задивлене село
В ОJІ1ДJІ того, що вчора В1Д6}"JІООЯ,
Пмали обр:~.l, .тряслись JІІJtяхи,

І падапо у лютз.м: з магу мз. сто,.,·, .
У дмеЧlнь кр1.вь бурю й nорохи • ·.
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Іна:аm вор1 блисиут,;. в вииив1,
·І ю-х но:в1тн:LИ иинз. заговорить І

:~~...... .....
і'....

Село накацуа жиtІий ов1й :кор1н:ь:
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hдне Слово
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01ІЕКСА СЦФ.f&ИОВИЧ
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БАГРЯНА

ІП РAtllliДJI

В~д не! кров с~ор1наии о~орз.к

- ·

ЗеІDІs не.окр1еь гаряЧRою nроовкжа.
Вока встав б~грлна~ хмаросягпа,

1оя

-

»

в~мий

••
пвк •••

nустиню синю крик,

Rеко.в zивии, nро~Ляттям диае

ЧиЯQ~ pyRa nогровою набрякпа,
.Вовс~ала в ~вердь- 1 вnала, 1 sакжsкла,
.Jtео~·у:в1Ишов ще r.11ибше в груд• ьик •••

А в висот1 . ие. ви::К.пубае~1 хмара

..

Чорm.JІ иочеИ nеруноІІворzп хкара -·
В~1~иИ мов nnaт у пурпур1 в1д рав,

Ввеоь у отраон1й незаиКнутост1 аору,

Просtероя воs.ц:ь, недвиzен, беs,цихаи,
RіtіSсютрз.:м:ку ув:иrчуючи гору.

ОВІДІЙ
І Dfрцуровий торок його .тоги
S:окрз.в,

ков

ве.грава,

над тихою

caro», ·

І 6QЧИВ вtи, як бють·вночl поро~~,
С~ер1г. оаиотиьо хв·илl Дн:~.стровоl.

І кипою була. не мужня криця
Латинських икб~в - н1жи~стю

.
tpaxela

В1в М3.ряз час.~

окитсьаих

С~епах увив~

мандруючи

no

Невже ке зважив в~н,
Одиа

-

no

~ерег ~диrоl,

серед цар~в

1

вигнанець гордиІ,
орачз.в крекеа~~)

1

Що кращою в1д nомсти
погорди
Дял вс~х в1т1И nишноодехний,
МИотцл довершеного мудр~сть асиа,
що сm.є в далечах сакотnх;
Вова туzа~~е, палає, мов трилеве

,Uapua,

Тих ЛfRОмор'!в сонце щдроелоте.

В

r ОДИНУ

ВІ РИ

ХаК У ва о день rrром~нз. в, в нас иеоsоревиІ :aeup·,

Пр~ВАОЮ z охово ваnи!е в радости М тра~1ки опхе~ах.
Бl, s·В1ЯК не вук1ю скрити k14 кити~1 речеи~
·

Оерае ~1ричне

1

сn1вне, кв~тку

1

в1стря б$tие~а.

Деа11 8&JСООИ1!ИВОЯ ООRЦек, СJІОВО екставО.ІО

Д1іf~1от~ не з·1в11 nрагне,

-

81110ify 1

'

чу.ца ве15тииена '.fYI'S..

Н& еаавгех1ю·стал~ руку кладу овою чиоту;
В ·ш.ою. »au rtpanopou 6ylf7, т:L.пом :1астумD вам дРУl"а.

__ ..,

--------~- -----·----...----~-------

САМОТА

і

.

ЦD ДО6у ~ m.ДО'.t'У'ІЩУ'

•

npaP~

пише

f4

!CpWaAJt7

сако'.rи,

Иа»~т~ ва допю овою ~ за оха-.у,

1
І аа

"1

аа

иопитзу

мети

•.

VТX"l, те спово веJІиJСе

а ~l.бевдушаих роехов,

•о виеиачав nерв1сне 1 дике

в оерц~ хи~тя.1 п~боІ,

Во nov.y'l'т а наn з оерц1 оа111 тт,

.

иекаче

з.е

К31то:к

в1.нки,

В

~ В~О~ ГОУ1НКИИ

Сахе'tев1 к святам на грядц~ у вв1~и~

xpaW

•••

-

К&~~ а2.в' ввп JІеtять rnд· оrраду,
в

ват1н::ки

хкеJІІJ

та

nи,

же ,~иьки в~тер пропащу прииахr·
~б}"ДИІfЬ .8 OCTS.RHllt Bpj"~lS.

І черее те са~отиии я хоЧу
'І&К,

~ ие

де оахмня блакить,

.a»<Sott

хоч

1

о об~ иа.ти, ·а І!'Ворчу,

единую

vить.

Во 1 z»~ов иац живе ~ страждахна
'ОВ1ZИК ЦИ1'1'1ВНЯU

.В 11ао,

'l'pИBOr

•

І<ОJІИ творч1 бевуvю. &uara.кJUІ
ота~tь иевииру~, як Бог,

І черее

tte

ке~ в n101 1

ОЗ1ttать,

неначе

в xatt~

vета,

Uoze 1 в хюдсь:к1и весит1м пpo~S't91
7»орча

коя

оакоtа.

ВІСТКА

Пlаиь~і и~ч~, в пор1 ~о1нн11
Меие nробудипо тягуче брив1ива:
Kp1s1 ttІку.· що s~иna :квар'l'аnи І е~х,
ІІі еві' таекJ!7 :rули пров о.ци.
Пап~• 1 др1ко~1, иап1в у чува~
Овваsоя в seci. ва хораJІьае ОІUВ8.ИХ.ІІ
Повахве 1 н~zве, б~аге, ·ваеавие,
Ща.с~як B()RC nокяnо кеве.

Р3..ЦІІЄ

Cttop. 6.

---.s.----

CJIOBO

-------~----·---------------

І серцю сказалос~: ген11 ~ста
В З~piClU СПОЧ1ТТ1. СОЛ.О.ЦО:пr;L ВЗ.О'!JІ
Менз., сиротз., зичливо несли, ·
Пробивии заков мовчання ~ мяи,

lx

п~сня лунала, вадумана ласка,

-

І в ~ст1 будилась прадавня иав~
І слала вдваб заколисливих рие, ·

Сердечна

1

р1дна,

р~диа до сл~s.

І иликали духи вдруге заснути,
І· АВ8р1 в незвану яву в~д1uкну~и,
В оерце веони,

в безвеч1рн1й дев~.

! В Л1Т1 СУТН1ТИ НЄТЛlННИХ наяхиеа~.
МИКQІА. 1І'РJШ-ВЕ3ГРlШНИЙ
В ДАЛЕКІ Й ЧУЖШП
Похихапаоя береза свраю при дороз1
Тай сцустила свов в1ття у важк1й триво~1.
Чи хто 1де, чи nраходить - галузна ламав,
часто сталлю

1

зап~зок б1ле личко крав

•••

Зажурилася Ганнуu в даJІек:Lй чужию.:
- Чи живуть ще батько, :мати у р~дmй ха!І!ИЮ.?
~ Чи приходять тета, длдьио до них на ровУову?

- Чи повернеться щасливо в Україну знову?
Геь.r, у нашої 6ереа11 води кор1нь змиJІи,
Бур1, туч~, в~три вбуИн1 до земл~ приби~и~
В'яне .пиотя, гинуть си.пи" беанадt.Ииа до.п:я.,
Може І прийдуть чорн1 хвил1 -смерть або невопв •••
У Ганнус~

б1ль тяженький серце давит~,

тисне.

Гляне вгору 1 nроМlнь сонця в хкарах темних блисне,
І Ганнуся о~ивав. Родиться над1я,
··

Не дав їй пропадати в серц• св~тла кр~я •••

І Ганнуол у молитв~ лине ген до не6а:
- Для опасення людям в ов1т1. uyx, терп1ння ~ребаІ

Мати Боzа на Голгот~ Сина ц1лувала І нен&. восхресна хвиля муки подоJІВ.ІІа.

Гей, 6ереsонька ~есною паростхи цусти~а,

І в про:м1ннях теnлих сонця личенько помииа.
І Б Ганнуо~, у молитв~, наступиJІа s~ка:
- По ~ерn1ннях~ по Голгот~ - встане Укра1ва.
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ср1би1, мерехтлив1, ср1~в~ о~ зб1ль

·Dу»али В&О~Же~ храВ~ВДИ nодОНВЯ~ Жив1, невигадан1 ПОДlЇ останнь;·
го х1ново~о тиzиевива промигували перед

Ч1И.

очима пригоnокаеRИХ·

гляда-

І

У присипакоцу ов1~ом бупкр1 ва передн1~ c'l~Цl При~
схоростр1~а вояи. його б1аи1 ~ерхн1І одяг замаокуваи Кого в

бl~я·
охру

же~ Х хиие тек~ие, варооие обличчя еарисовувало~я в~азн1ше. Ри~
си sнерухош.пи :u:о.в закорохен1,
иедвиzво·ва скорос~р1~, а оч1

nцно затиснулис-ь· уо~а,. руха
вn'ялихись вперед.

Т~к, на CR1ZИ11 p1J~ иурились вибухи,

МОрЯ ЧОРВИUИ

rейзераки.

По~~К р8.П!ОК ВИрОСЛИ

вистр1а•вчи

18

·

Нервово дрогиупо

обJtичча воипа,

б1ло~t

СН1гу ЧО~

роесипались·роестр1льиою ~ с~ах~ котитись. вперед,
зире.вюm....

s

.пягr.а

·

ЦЯТКИ,

все бхиЖЧ1,

всд

··

.

враз

BlH впився: в скоростр1JtОК.
обв~каючи його 111цно; 1 наrм•ио, .Qпахево аанленотз.ла сер~я. l'y'C'!O

авер,у,хо~ли вже sово1м виразнз. чорн1 оилюети:на б1nour поnз.,та вsa
надб~гали пов~, вое блиzч1, вое виразнз.па..
Скорострз.л, мов
mиa собаха, проковтував в вейков1рною швидк1стю ле:вти в набоями
1

••

llJ

1дхо,

захлистуючись,

C'!pt.-

:виnnьрвував їх на бз.лу nоверхню. Чор~ оипюети

зупинялись перед ним ~ д~игаnись вперед, виростаючи на всю
висо!у в густу боеву ~аву, що
оклином неслась ш~уркок на

лю.цсьну
висуне

a8J1Jie

с:коро

ни~ форпос!,

отр~львииа;
востаннв,

••

Здавмось,

покрив

•••

s

ще 1lЄJІ'l' 1

хв.иля пlднlкетьоя,

Скоростр1і сRочив скажено,

·Рахк:t.отр див1з1~ного хагазиНу Ганс Вебер,

без~якно,. мов

що свд1в ~ж

би

гляда

чаки, не видержав. В1.н вамющив оч1, нервово стягнув воацьRИй пас 1,
ПlДВlВШИОЬ ПОСП1ШНО 1 ~ИЙМОВ З K1ROS&Л1, у б1.Ч~ двер1 прОСТО R8. ВJ4ИЧRУ
·

Вуло тихо, rьиаво, пonOJil'l'yBaв овlхок, затираючи зовС·lК у

Чlрнlх сут1вхах контури·•ак'яииць.

~с:ь m..m:еходаки · прохоn,

к' я:ко,

Беsmехесно,

мов !1Н1,

ве

црооува

ке.под1йво пqдзвоЗІDвма проїа,ца:аrч1

08.ИRОВ1 .ЦЗВ1НКИ 1

Хоподвз. св~жиики лягали на ровгарячене Веберове обхаччя й
вl.ц
1х доти~у~ переиицувши вреm~1 виову в реальни~ св1т, Ганс в~дсапвув
глибоко, отер хустинкою спз.т~ле_чоло
став бистр~ае ровгхяда~иоа
кpyrou, мов хо~~в вnевиити себе, що ~ страшне, некивуче, що
Іого
ов1двоu був nеред хвилииаки
це нере~ьне, це ~стор1а .вже, ~о
в1и
у rлибококу sаП1.ЛХ1, в rapнouy к1от1, де про в1~ву вваю~ь люди хиае

1

-

З

BlC'l'OIC"

1UВОВИХ

'l'ИZИeBИRlB

1

·рз.дRИХ

.петунСЬRИХ

!'рИ:ВОГ

•

Зрештою Вебер пабрив вулицею бев к~!и, не бачучи вzе ~чоrо.
Реальний св1.т Qтаи йоку знову вамрячуватис:ь, Вебер в1·дчув, ~о в1.в у
тоиу сакому ваотро1, що
вчора, ~оли приглядався тоuу оахому
тиz
невиков:t
в тоцу
момент1 атаки на Фор~оот ~ийmоD. !о це? .Іо дl
в'!ься·
ник? Вз.н
тепер 1.щов мов пецьоrосвз.тн+~, в1н ие бачив.про

1

s

хожих,

н1

1

кету~

z

ка

1

вулицях,

перед ним б1л1nа р1внана,

на НlІ чор

Цl ця~ки росли, 61льиали на повний .пюдсьний р1.от, роsrорт~ись
у
воро~ роестрз.льву, що неслась на с~оростр1льника. S1.лий ва~р аа
ковоrо одяrу·иасr,унувся сноростр1л:ьнико~1 на чоло, видно ~и•е з про

ф1лю невиразно 01ре,

зарос~е обличчя,

непоружн$,

saxax'~xe.-

C!l'op. в.

в~е ~рет~й раз

огляд~в ~ебер цю нартину ~

стравна думха не ~п

,цала ltol"o, розj)оСтаJІась, наnовнювала ввесь u1soiC собою" nереrшуту•
чи реальне з уявним. Невхе ж це Курт? Курт? ~ебер вдuвлявоя до 6~лю
в ср:LбІІу ж:Lнь, заnрим~чував ножну риску, sна~омий р1.вниИ н:1.о, широ

ху брову,

що насуnлено лягла на при&муроне до прпц~ху око

-

~ маИ•е

впевнювавоя, що це дорогеобличчя «ого р1дного брата Курта. Таке все
под:1.6не, :і:ахлива nо.ц:tбнlсть до nравди! Лиnе коли 6 бодаl! на .хвшІину

оглв:Іr,rвоя,

щоб зустр1тись 1з цими очима. Бодай на оекунцу!

1

Та воях у цих оехуп,цах боронив форпосту, в1н косив
кооu:в
роств.ючий людський вал. Дарма, все 6:1.л:ьш1 вони, вое 6лп~:ч1.

•••

ви

Насилу проганяючи кошмарний привид, Вебер прпстакув посеред
вулиц1 1 вnерае nокхав со6:1. заnит, куди саме в1н аабрпв.
Hanpoтu
Х'l'ОО:Ь :11..ЦЧИИЯВ д.верl. l на. ХВfІЛИну ПрИВl 'l'HO ЗВ.JІСНlЛО нутро В:КОЇОЬ І<В.
варнl. Ве~ер вайшов туди, не надумуючис:ь,·. мов саме туди посm.шав
через

квартаJІІІ.

За зехеною нотарою nрuгравав приглушено рад~оаnарат. вебер за
шивоя в куток у б~чн~И к~мнатц~, втулився в м'якnИ фотель~, не до
пиваючи rарячої чорної кави, вu~ягнув nортфель, Хвихuну любувався

ним, r~адuв лискучу, гладку поверхню, пот1м розгорнув поn~льно.Рое
сиnадисІІ листи, nолев1 нарткu, одю. рожев1, вол1.рн~, те с1.р1.,в~м"я
т:J.,

порван1

~ттьову

-

вез.

зJІо:2.ею.

дбаttп:иво :u:ов

би

в

томик,

що заJ.шхав собою

~стор1ю.

Вебер nеремигнув по них очuм:а., люб"язно пересуuув пучхамu, JІИ
стуючu !х, 1 вз.д !х шелесту о:.:ивв.ло минуле, набрякало кров'r, наJІи
вмооь

~""НТТ .!ІМ,

Ooz, •••

Be<Sep :мо~е вооте читав sа.креолен1 'роsмашиото твердою рукою Хур
~а

коротк~

рядки.

Самб~р,
Гансе!
НК

, Bcl

об1.цяв я на прощанн~

у По.па.пrу. Мчимо,
nо до :ю.нцл.

~енемоо:&.

nищу.

12.вереспя

1939

Бравурною атаною мп ув1рвалиоь

зусилля видер:а.ати на.І<инене ню.:rн тем

Я: не rолuвся вае довго,

три ноч1 не спав в~во1У,

nочуваюоь преІ<расно. Ти не можеш уявити соб~ наипх настроїn. Ми
пор оа~ ново1 1.ст оричної добu. 3 нею поздоровляю Тебе!
Гаttль!

Ганс анав цього першого листа наnа.к'ятьt

uy

щось

нове,

ко~е

храонз.·видива,

•••
nузькцх

читання

ос11,

1.

мов

давка

дочитавши рядхи"

оn1.юму

в~п

aJie

на

Кур~

та все знаходив у нь~
наподило

nримкнув

Р~дниИ Альтштадт. ~ар1вна нраса л1та 1

дорог1,

оч::~.

nре

•••

настроєв~ вечорu

в

вуличках.

:Вопи сид~ли

оеме в тоИ веч1р не. 6в.лькош.,

, '!улеІU. до себе, nорюrули в lНТUМНl.И роsмов1..
В1н, Гано,

пару кр~в•

оид1в у n1втемрявl к1.мnати й,

в1дчnнен1.

двер1

веранд1х,

6рат Курт 1 J11.зe.,npr

глядячи на ванохаt~

вадумавон над своїм ~ттям.Чому

п1н, отареU, sмцшuвоя: nа.рубІSом, чо:му не вьа.г зваzитnсь на одру:АЗ.н..
нл? Не оглянувся, як nройшли л1та, а тепер в1н вzпвся зl своїм ста
новв~tок :хОJІоотяка,

в:1.н нав~ть

в1.дчув у

тому смах. Нехай

•енптьоя

Ку~, D~н ~nвий, в1н заnжди повниИ нових аадум1.в. За Rl.хька дп1в ~
беру~ьон е Л1вою.Вона перейде до них

nодарки

D

каки,

1

в:1.дбере керму домаmr:ьої гос

ста.рушхи-вдови.

Тихо :в1дчинилась тод1. дверl

1

до нього ПlДl.ЙІШа маvа.

..
•

9.

Стор.

Р1дне Cлqno

,-, ... Засвl'.rУ·1 - о:ка;за.ла Dona.- Т'ут.письмо!

• -ПИОЬІ[ОІ- ГАНО CBl'rИD бщстро;. 1-ta.CTopbxeQI •

. · :•

Щойtrо .npun~c ttq1,o :хлсч1ець з маr1страту. Н1
tак пооn1шав, no6~r дальше.

сn.ова не с!<аЗа.в,

~ ":Ганс ров.д~р щшдко коБерту, nереб1г р~дки 1., еЮіmвшись 11а о
-в:Rла.дав nаnерсц:ь назад у ноперту •. Це буJІо звичайне uo61.JI].-

. ·6п:ичч1,

зaц:Ltlнe В].зваЩІя ·для :Курта .:Вебера,. що uy<i~;p ·ще оьогодю. ппоЧ1:

·

їхати.

.

·

В:Lйн.а вис1.Ла в nов1.тр1.,

·

··

про Jіеї

· ··

·

в].д'-

-

т1.льки ~ говорили,

треба було

сnод1вати.9ь ус:ь_ого, а юсех Ганс гллдl.D розrу6,.7І_ев:о, майsе злякано
на еалюбцену пару, що, .не nрочуваючи н1-ч:.ого·, мр1.я.ла на 6алькончику
в ш..сячпому_ оя1tв1, про с,во~ нед.алеке нов·е zитт·n,
Ганс:, В].Дчу,в у .т:~.й х~идиu].·, що кінЧИться ·бееttо~оротно теnер].ш

.

ц:в,

що ~знову. по ро:І<а.х. т.иn вступає .У ї~· х,ату· демои, як тод]. в його
ДJ/1-ТКИС'ЖВ]., ~оли батько l' стри~ки ІІ:LІІІЛП, не ПОDерцузшиоь ухе Н1.КО.ИИ
а чухих ·країн. Тах
ов:l~аии.

.

вон-и ~ОЗ].t!дуться, .доля роз.л1лить їх,

1

... · . ·

.

розкине

··

", ~ Гано почув се·бе :з:rо1зу ~ Л:к. дав.по." головою родинпJ 1 s турботою

; :m.д.х.о,ц~в- i!lH

до цовоженц1.З. ЗБіс'l!Иtі'~. треба. буд о негайно,

·три І"Одини :Курт

qt;lБ

.і!ИЇ.хати

адzе

ва

•.. · ·.

-. Кур_т' 1 ·· . сказав в1.~, · ·прпотаnуDІр:и на- nopo:s:t •
У йо~о Голоо1. вlдбилосЬ ·мабуть оте незІІnчайне, ·бо вак~аиа ID. pa· едрнр&УfЗmи.еь, ..п-~щерну.ла.сь· рnучко д6 ·нr;ого· обJІУ-Ччяw 1 обов ·m.д
хопц.лис:ь зраІЗу. Ганс бачИ_ІзJ. ,.я;к·.бJ1lДJІо Кур_тове обличчя при· ЧП!'авm,
JJI< ~~~nован~l _ще_ не _Дов:t.рqюч:и·,. J:··~ІЯА~'щі J;.J.·зa, npo-q;li'l'S.Dmи письмо_
з
·
.. ·

питомою ю.ночою mпид:ю.ст:ю.

.

. .

.- .... -~-ЙІJа! .";' сказ·а:о ГJ!УхО ГаНо.

·

.

.

'

•...... ~,~ Та,х t, :- -~УР,ІІ' DЮІростаrіс·я ·нараз, .З·бенте:m:е:аня зни:кло в його о
б;Л.ичч.я,. DlR. навl 't'.Ь. пробупав УШ!lХНутись ,. колц ·rо:еориу,: - НареІІ-'!l !

Нареmт1 :має:м·ї:іі

Гatl.r.t:ь:" З1.r'!

· ·. ·

· " ·

·

·.

·

·

): ).ЮD з _радас•:и, мов ·:,з], ~зnоруm,еннЯ n1_н· о·бняв м~му:, пот:Lк Jl].sy,

,

tІ.ОТ.ЦІ. noчoл.o:r.manoя:

:з Ганс О,\{ о

.

,

•

•

.

три .~о;цинv. nGpeд несnод1ло.ним '~lд/·.їздоu· -~ це
т-,sя, щоq:ь.. !'луn~: не-розумне. 'Мамо. ·витл!1аJ;а все ~lJІля,
"соJІОДОЩ1.В ]. т:tс'течох<, СЕ.1а.z(аІОЧ'И їх у nen:.иЧeзr-r::L хуфри..

.

·. ,0'1!]._

.

6-y'J;1

хао·о, кезапаои

ne_l
І

.

Курт розюідаu усе,· nl·н :oзr.rE' л·иmе дещо· бl:JIJIH .й . речеІt. ВЗ.в- ; був
p].myчиtt: епергl~ниИ, nрн:мо пе~еЛJ:!й ... Вони суnроводІали roro до по!в

ду, ЩО lJ:&:e CПC1DHlD ВОІ10·~р8.НІі;JІМИ it nр'nЗОDНИКВ.УИ, Ryp'l
TYD~D .:1. так уом:цrнене ~ого· обппччя у .nаговном;r BlKIU

1.з ..сІ11тляного ·:кру,І'а· от~J-1

CJllЯDOЯ 1 zapn1дсунулооь

n тем:~.нь ночі в:а. Сх:tд, •• Л1за переІиша

~a'l'~I до ~их, y'is.e я~ неп1стt<а.. ТаІ< _,.порl.ІІlйди. ШJІю6 Dlзьмуть, Ісоли
Ку-р_т nри.їде·.на D].Дпуст:ку. ,
'

.

-~:І q,сь....
.
Ганс Вебер

M:)D

поринуп ):!8. хвп.?іnву з noneнl спокин1n.
леред собою лnс~п, отав перелистовуnати іх.

. на_розгорнен:J..

церемигупал~ nод1.ї -

I".J!JШY'D
І

з вики

з~ма.J коротнии· nобут :Курта nдока ~ зио
:кол~хпилн 3ал1.зе. J. лю,цеtlхз!инула Ir:l Зз.х1д, на иеnро

DУ' прощання)

ос1.пь~

х:~.ди~ заборола, A:..oD кор.отпа,

~·а б,оеконечно на..сичена :Рроза струс сВ?"

·ла зах].ДНl.:мU ~t(ордонами,

...

розоипа.лио~~

'

1 6yдonюtl дооятка!l'И л1.т обороиm.. .nш.і
no6lДHl.· ap:м::Ll. доІ<очуnалиоь·до океану.
·

r . ·. ' '' ' .

··

ансе ~

··

. . . ' .·.

.nиoan Курт.·

А<) eDl.JIЬ.,.

.

28 .. лиnня 19.40 І

.

· :• ;-. Ми нenepcмomr~-. Н1.що· на ·-nс·тоїться~ пер~д наки. Я гордий ва
--C-DiLЙ не:рlд-. Внл:::сче~шй у мог-утн:!.:t! орго.н.l зм арк11.,.. я Dlд-:qnaю сиху, що

, .

розторотує
иaml

Dce.

Мз.ж:tпо nоза нами,

Еельг::~.я·nоза. ца:ми! Над Парпzек

праnщш!

Я на.д мо:рєи ~ Я np()'i здиD nонад оа.м бер є'!' І де так нecJtanвo л.в:г.па

Рз.дие

Cllop. 1 о.
~Н~ерDеНЦ1Я. Я баЧИD бl~l

береги Дувру :1. 1

ДИDИDИКСЬ У ИRХ,

CJI ов о

Я 8рОЗ7•

Кlв: Так наш вз.дв1чний ворог. Гот штрафе Еиtnввдt Н чуе, яв ~орав
густ1ме пз.дтлгаютьсл наИl арМlі до охеану,

яR Dироо!ае иs•а си~а. Я

певен. Одного ранку ми здз.йкекоеь, ми загатимо Кавах касою ва~
пз.Исьв 1, твердо вхопипmись бз.яих береР~в, ваnхвко отоІ оотр1DЧИК
бз.l!я Европи,
Іде велика
Я пз.рю D неі, и:к вз.рив з. дождаnоя того,
11.06
напитись тепер на вак~ансьхз.~ долинз. доброго вина й п~ти погуnя~в D
ослапавному ПариZl, вашому ПариЖl, нуди саме іду.
Гайль!

nopa_t

Дорогий Курта! Вз.н так захопився перемогами,
згадаю

про

рз.дних,

не

питап

про

нз.що

з.

не

знав

Курт.
•о ~ сховечка

не

из.чого,

nze

Вз.н не знав 1 того, що його, Ганса, вдома
не буяо.
Ц~ого
Куртопого листа переслала Гансоnз. Л1·за D даJІеJСу, nlDBlчsy Норюег:J.•
И читати його допелоо1 на височинному г1рському с~аиоnи~ n
ЗDlДRlJIЯ було видно лише сиnе море,·nовне таємниць 1 вадран~х
ве

oJConax,

оподз.ваних

насхоJСlв

впертого

Чому видався йому тодз.

жим? Чи тому,

що холодно,

ворога,

~арячий запал Курта дивним,

зоюо~к

чу

жорстоко налягали па них небеепеки?ЧВ мо

zе по згаджах дитинства вз.н лихаnоя nз.йни? Чи, п~д~рваиий n~д ба~ь~
хз.Dщиви, чувся на rroJq окрайчику зeWIJ nж чуnкJІ горвкв И вороuк
корек моп на непевнз.И иороьхз.И хос1, що вр1запась у коре, ~o~ona
в

ХОZН~Й ХDИЛИН2 щезнути ПlД ХDИЛЯМИ 1 ПlД КОDЧ~у ПОХЯрНИХ ВОЧЄЙ?
А моzе ІіЬчував в1.н оте, що nрийmл:о по І('бротких JІl!!Ш.Х 111Сяцп,
коли

зноnу дихнуло морозом,

холи

б1хою кряхою

окуталось

море

~

D

иадраннlй тиm1, пз.дохравшись блиаьхо до берега, ригнув nopozиl кре»
оар вогнем, засиnав 1х станови~ етр1.льиаки.
Нитка оn1докооти урnалаоь тод~. Гано про~ияnоя D ипи~ая~
по довгих тиzнлх, моп вернупол а того сю1.ту, бпз.~иu, беаоипиІ.
стр1л ровиорощив
пер

веоподз.вану

~ому бlх,
втрату

нарумив хребет,

nикnихаючu часто •е

св1.домости.

У нього nризбиралось багато лиот1.n Dlд Курта, •о іх не даDапИ
ГансоDl nрочuтувати, щоб не Dикликати ЗDоруmення. Тепер про~и~уnав
іх, уое однахових, бадьорих. Курт не ам1ниnся. В~н, мов ведевий до
лею, брав участь у DClX боях, ганяDся az ttlд еопаиськ•І вордои, по
бував дома, одружився з Л1зою й побриn » Італ1ю.
Ось лист:
Неаполь, 2.лютого 1941.
Гансе!
·я вельки тз.шуся, що Ти приходиш до з,цороn' я, 1 цо охоро· приІ
деш дQДому на допцу DlдпустRу,

Я хот1в

уяпп:явш ооб1 тоі гз.гантноі і-Dри,

би побачитись з Тобои. Тв ве

~о ось почалась КlZ наки І AJua,n~вD,

що кохетув во1:х, щоб з~апити про!и вас м1цвий фронт. На 1ї хокеtе]І1
D~дnоD~давко дln:аки, Я в1рю, що наш молодиr орел викпю• Q8& nос~ар~
лому ледачому лепоп~,

Dтопить у кор~

його корону.

Ми розсадвмо дв~

кз.~ок Иого безnечне лз.гDо, а цей остр~вчик стане спокз.rиими zукаки,

де nипаоатикуть

~вець"

хо:в..rор заморськоі

стригти nовну

тopгlDJI~.

й DИІСОнуDа1Іи закоDJІеИИJІ иааих

Мов ~рОЧУDаЮЧИ ODOIO ДОJІЮ" nродаІ ота ЗDОДНИЦЯ

•
CDOIO

n~ИВЯЖ,У

врасу, пооряакує дорогоцlнноотям!, щоб збаламутити дея~их европеІ•
оьких альфонсlв. Ми протDереzувмо тахих негайно й радикально.
Наа

бльок м~цв1в,ми просуваемось D Африку, щоб перетя~и ар~ерз.l Dopo~a,
кв скр~зь, І пдипи~оь у чудоnу nанораму Неапопю, n D~чно-аадвкае
иий Везув~й, я думаю~ як 1стор~я пиоа~иuе про нас по тисsчеп1~~ях в
пошаною,·лк пише теnер про славу Римсько! Імпер~і.
Здороплю.
Гайль!
Курт.

Ми

безомер~~~

Стор.

Р1.дне Сл oD о

11 •

Прочитуючи ожl бадьор1. рядки, Ганс uaD одне бахаsив, nобачи
тиоь з Курток, поrоnоритИ. його огортаn жах, ян ~к&х•е ~ав n1н,
ЯR:L ПОнур:L ЙОГО дук&и, ЯR uайбутнв ЙОГО Й DСЬОГО иарОАУ СТОЇТЬ
примарою. Чому це? ~о в виu? Ах, коли б з Курток nоrоnорити! Мохе
D:Lд нього черпнуn 6и nl.pи., може DlД:LдxнyD би!
..
Ганс домагаnов

Dl.дnуотки,

адже

nже даnко маn

u:pano

до не1..

вnихаnся р1.дний Аль~~адт, кама, Л1за, затиmня й спок1.й, DC~ оте,
~~;о найдорожче на CDl.~-1.. ЙоуУ о61.цяли ю1.дnустку, nce було готоnе, ~

D

ОСТаННl.Й ХDИЛИНl.

Dl.ДЦ1СТКУ Dl.ДКJІИКаЛИ.

Гансьnе хnилюnаиня зростало, лним пpanou, на ях1.й ocнonl. зр~
блено це? Ради його здороп'н? Чи не сК:Lшне оте nиясиенна! Адхе
саме nдoua м1.г би ка!и найкращу оn1.к,у, таu втихокиряться Ішго ро
~шарпан:L

нерnи.

Та нenxox.ua б~nа навазу прикр1.пила його· до сакотньої Qана
тор1.І

горах,

D

де тижн1. nи~оnzупались у рохи.

Л1за аерестаnа

пи

са~и зoDOl.u неспод1.nано, хоч дос1. засипала його лист~. Лиш Курт
n1.дгукаnоя

з

далини.

Ось noлena лист1.вка.
Атени, 12.траnня 1941.
Гансе!
Не·доnгий час
я n Гелаадl.. Шлях до неї не буn уст е.nений
кв1.тами. Лише сила нашого розмаху могла доnершити того~ що ки
Кl.ЛЬКОХ ТИХНЯХ nобор~И RаЙ,l.ЛЬШl трудно~ й добились до Егею,Пlд
єгипет.

1.

n

Це nередостання рунда нашого дnобою з Аигл1.єю. Знищено її о
стаИИ1. ГН1.зда на евроnейському суходол1 l. ось наш ореи розпростер
сnої коРутН1.

оп1.кунч1. крила в1.д nолярного Ropдxany по u1.стичну

.

Крету.

Н побував у Сербl.і# де згинуn наш батько. Могили його я ие
Ul.Г n~дmукати. Та нпостаnив йому nам'ятник з куnи сербських баи
дитl.D,

•о їх накоСИD я

n

боях.

Я nдоnолений,

я помс!ИD

окерть.

Передо мною Егейське море, олиnкоn~ сади А~тики 1. знову руі
иа давньої слаnи, що з подиnом сnоглядають на иоnкх вnитя~ЦLn.nо
в~р, ус~ чуда u~~олог~ї, no~ nиnpanи Аргоиаnт~n, ncl. подnиги
Ге
ракли - Hl.•a n пор~DИНВRl з нашими подn:игаки. З горд1стю й nеn~
стю жду останньої руиди.

Гайль!
Курт.

І знаЬу Hl. схоnечка про родину. А Ганс nze ие хот~n схухати
про D~Ину, про но~ походи. Вlн нестерпно туzиn sa р1.дники,
його
с~ан здороn'~ ие крацаn.
~н n:иступиn гостро 1

az

сам злякаnоя cnosї иагальиости,з

я

кою докагаnов n1.дnуотки. йому n1.драдz,уnали лаг~но й, перекохе~
nого иаст~~лиn1.стю, з загадочним острахом ~ сп1.nчуттям nи~исахи
6JІяи:кет

•••

Вебероnа думка сnинилась злякано моn перед чорною пр1.рnою,

в~н обкинув С!омлен:им зором розба~лених гостей,

що гаморили круг

стожакз.n, nопиngючи пиво. Постатl. дnоїлись, усе моn покрихось 61.ляпим серпанком, Вебер nримкнув очl, Мl.ЦНG опер голоnу на дало~
аоб не·nпасти
оту безодню, що розкрилась nеред ник

n

••.

ДН1. ~ ноч1. іхав Dl.H, уяnляючи собl Чl.тко зуст~l.Ч з р1.ДJ
вики. Р~дна його земля n:e не та була, що nокинув їі. Иого
зу

· •••

о~рlчаnи розторощеи~

зсипанl

nорти,

згарища

за~зничих

D руінах n1.д поп1.тряних нальотlD.

станц1.й,

К:Lста,ро-

·

Ганс кетнувся безтяuно зl. станц~ n наttряК1. р1.диоі ха~и. його
супроnадили Hl~, здиnоnаНl nогляди знайомих 1., не г.~таючись, ки

нав вз.н їх,

· Р~ дне Сл u:::'l а

'
Бl.JІЯ гоотрьверхо1·
І<l.рхи nристанув, ·мо:їЗ не n~з:Ianan н1. чого •
3 ря.д;у чепурних домик1.в не було _ю. сл1.ду_. ·Ганс nonpocтynan че
рез румовища. Р~дну.хату Dl.H n1.з~ав ·зразу. 3 н~! залишилась
фронтова ст1.на, що·Нl.би намагалась ще бодаИ
трохи закрити ~ор
стоку ру!ну пвутр1.. На ~ед+ затишних к1.~нат, р1.зьблених круг
лих сход1.в, ле~ла гора цегли й nоламаnих крокn1.в, все зl.супа
л·ось у
глибоку вирnу. Ганс, nрqсуну~шІJСЬ у вирпану браму, вди

влявся D той
на звалищах

хаос 1. затремт1в •. ~іо?о.ГJ nотешr1.л·о
зомл1.лий.

!І ого очу!t'или

1.

забрали знайош.,

D

очах, в1.н

о:крухили Абай"Jrиnою

r:пав

onl.RO».
Р1.дnих ,

Ганс очувя:вши, не питав н1.чого, в1.н знав дже npo все.
найдорожчих, мами .й Л1.зи не пqбачить в1.н у~е н1.коли, вони
вир
ваш. з zитт.а на все, по них .rrишилась лиШе глибоr<а яма, пустка,
що D Гавсов:1.й ОDl.до:мостl. застря:~ла н_еуuтупчиво . чорною :uuрво:ю •••

••• Вебер прокинуr:ся, ~ов пертаюся з морсько~о дна в1.д до
торку чиs1сь ру;ки. Перд· ним стоя:в кельнер 1. гляД:LіJ на Ганса

збентежено,

сnJ.пчуваюче.

··

... Пробачте 1 Вже. пора зачuнятІІ каварию. ви nозволиже.;.
- Ах І - Ганс а :а: теnер заІ!J?іІМl.т.ив ~ що столики nуст_1., гашр,
зажих:, у хаварНl. лише DJ.H один в1. своі:м:и листами".що_.лехали пе
ред НИМ рО~СИПаНl. ПО. СТОЛ~, •• В~Н ПОСПl.ШНО згорнуD 1Х 1. ВПЙШОі
· ва:а:ким, n'янИм. кро:kо:м..
·
·
'
·У канц.еляр~ї ,r~иDlз~ttнoгo магазину бул-о тепло" затишно; ве~
Вже rropa була с·nа2И 1 та в1.н нараз. З.JІяхався ску.

бер роздягнувся.

Де ~ не сон r СкlJ!ьки ночеlі пpoлe:tD.D п1.н у· марl.·!!Н~, коли х.и:мери
стали хруuяти хруг·ом нього, :коли вел. m.ть:ма в~ІІНатn напа:оня:-.
лась тисячами nролетних образ1.в, машкар,, прхцзидJ.в. I!J., р1.mучё
не

засне.

·Гане nрис1.в до qтола, розrорнув книги. Колони цифр вироста:-·
nи n~ред ник довг1., н1.би беЗ'Rонечнl., вl.н·nереб:tгаn іх вnравно,
МОВ ВЗ.Д6Ирав· дефl.JІЯ:ду арШ.Ї 3В.Пl.ЛЛЯ • ·llpS.Ц.!I BTИXOV.ИpDDa;Ia . .ЙОГО

роз~итав1. н~рви, дукхи уnор~дRоnуnались~ Вебер став Rавlть
ба.дьорий, безтурботний" мов те кол1с~е в -пелик1.й :машинер:L1,що,ва

зу6Люючись до.RJІадно, кружляє р1nно без дрогань • • • .
ОJ!1.вець зупинивел po.nl'o:м у полов~н1. ROЛQHu; Ганс .3аnмер.
Заговна рана в боцl. заmемl.ла нараз тих·)" щось пек)"'че прQбl.гJІо
хребток l. !'остр о вдари~ о в поти.1Іицю :. нс::6ероr:.1. · за:мерехт1.ло в
о
чах,

колони потроїлись,

JІО:М,

непорушний,

ол1.вець виnав

з руки.

З

жахск zдав

в1.н

НОВОЇ ГарЯЧОЇ ХDИЛ1. 1 ЩО 1 nрО~ОDЗІ~DШИСЬ хребтом) C~JRHe В ~ЗОR,
З8.П8.JІИТЬ ~9ГО". заллє ПOJIY:U:f ЯМ. Bl.H тремт:1D 1 СХИЛИВl!ШСЬ над СТО
мов сщ:з.рал1.зован2::t1;. Удар не .повторюБа.вся 1.

Ганс ворухнувся: врешт1., в1дчуваючи·сrраmне· безсилля, вто1t(у. В1н
згорнув хниги, зложив~ uрис1.в 1 затих, понуро· вдивляючись у ст:L

ку,

покриту наказа:u:и та раnвничиwд таблиця:п.

: СТ"ра.mна nустка, безконечна nоро%Неча по-:Jачилис:ь ttoмy круJІ

І'О~. Пустеля все, Лиш ген" десь далеко на незнанцх nросторах о

динока на всьо:wу· гльобl. р1.дна ~стота
о,цинохиtt1Щ::J з Веберl.в
1 І
робрий Курт t
•
•
,
Де в:1.н тепер? Що з ним?

хо-

Дихе бажаннл, моп невгаси:u:а спрага, залило Ганоопе серце.

Де D1.B тепер,

очафдушниt1 р~дний брат? Де?

Ганс вптягаt~ в1.друхо..іЗо nортфель. Так робив в~н сотю. раз:Lв,

кохи отавало важко на дуm. ВJ..п читав рядки, l!OD втяга 13 · ш.цно!
nаркоз~, що в1дривала й о:' о вз.д сучаснести D уявз:иtt сn~т.

Стор,

Р~,цне СлоJІ Q

-Київ,

2.лиотопада

13,

1941.

Гапоеt
це аров1~де. Вс~·лякаютьоя нашо!

•••

сих.,

иа•оrо pospoc~

по цьому воьоку, чого довершувмо саме теuер. Л аа 4fenep у cDo11
глиби~ починаю рGзуиlтИ фюрера, що туди спрямуиав ва~ сапи. У
храіна!

llpexpaoиa земля.

Ти не уявляєш соб~ її

6а~а~стn ,що~~

на нас. Ми захоnnювuо простори в г~гантних боях s копосок, еаби
раючи сотн~ ~иояч полонених l воєнної ·добичl. Перед наки нedyвa
JI::J. моІСJІивостl. Ми захопимо все у тих ш.св:цях, а ~о,ц1. ки вигрuи

в::~.ІНу, vи володар:~. тисяч1в к~лоиетр~D Dlд океану JJ;O охеаву.

яхи:к СШ..ІіІНИ:U: 6у,це для нас тодl м::~.кроскоn~чниtt
рlвчии

Rlд

навики ~огами

•••

бр1.танс:ькиtt

І

ОС'l'

Хоч ях л~блю наш Ал:ьтшта,цт,

але перейдУ хити ОDАИ· Я писав
•об почати ~о
оподарву. Я одер~ кабут:ь колгосп у д~прапетро»О~~Х обиаот::~..У

про те ЛlЗl. Нак ~оведетьоя еробити це ще веоио~,
лвляєш соб1. тепер наше кайбутне!

Л1аи. Не роеум::~.ю,
мsne хвихюв ще

Жду иетерпелиnо ва в1.дпов1.дь

чоkу н1чого не nише.

одне.

Впроч1.к ни бpa~ODl пищу,

Ти иаnи~и пр~ ~е. Л1.ва мала привести цьо~о

К::І.сяця на ов~т дитину. ЧИ не скоїлось чого ехого? Яв каха?
Вона
:u:абут:ь не схоче виїхати з нам:и. СтарJІ:u: це ваuо. Прохе.J) .цуzе про
ахорий в~дпио ~ ~ро зд~овлю.

·

ГаИльІ

Курт
в~дпов~ддю. В1.н

Довго вагався Ганс з

~оця нещастя,
ка,

щоб не оглядати цього,

став рахк~отроv

•. Що

oa:u:·,

щоб вте:к~и в1.д

аголоеивоя евову до в~Іоь

nисати Кур~ов~?

ЧИ розири!'и вс~ ~вву

правду? Чи обканювати tt()гo в t!ого nл.яна.х? Н1., ран1.mе чи m.en•e
B;l.C'li<Y' ?:реба по,це.тиl І Ганс наnисав про все, лагз.дпо poepa.цzyEu

Курта.

.
В1.дпов~,ц~ ае було довго, всю зииу. Курт квбуть цо zopc7oxo_, удар~ вкагав прийти до р~вноваги, мовчав у хурто~и~ пер.оl
еиь на Сход:~..

Лист
прийшов ка Веливдень.
ПансеІ
Пробач, Що тав довго не в1.дписував Тоб1. 1

ane

год~ бухQ. Та,

зрештою про що писати! Зима була nовна труД::І.в, важких бoln, я о
корозив соб~ руки, та не дозволив забрати ~е~е в дапьие заm.яхя.

Увее~·чао перебуваю на фрон~l; nlд а~ИБ~ю зал~за,
огsях. Куля не Чlnавтьоя :u:ене.·

в барабаииах

llen · ваz:ко

V · поксти •
ії.

ваагм1. писати. Хочу забуття, хоч:r п·ереко:rи, xoБз.льm: ю. чого І Мен1. дали в~ дпуо•ху, 8JI е s не при%tнsв

.

Пи~ до мене часто. Не ГН1.ваt!оа, хопи не в1.дписува~иму·дов
ше. Re жди :ва uою вlдпоІ5~дtt, пиши, а бу1J3 Тобз. дуzе вдичхиr..
·
Здоров~ю Тебе.оердечио
Tnl.И

бра?:'
Курт

Ганс nисав, в::~.и sасиnав ~урта листаии, :u:attze однаковики.Вlи
бачив, як гли6око ааломаний Курт, як шукав в1.н о:мерти, п вв::~..цr
о~хD чигав ва нього небезпека.

Вl:в дри~в ва бра~ове z.~тв й жа
сти Иого буnи повИ1. батьк~вської любови, тверевих tto,Ja, Курт в~д
пов~дав рз...цио, коротко. _Вl.н HlЯ:R не давав н~vовити
в~дцуо~ху, в~н все д1.то пробув у боях, фанатичний,
~аким химивоя

~

восени

l

в

нову

себе приІu~•
вдичаn~лиІ,

зиму,

Наиса оrортала poзnyRa. Оте, що nрочував в~н, в пер-.х д~в
в~йни, s~lй~нювалос? иеnер. Глуха ваzха зRма навочувалаоь :ва ар
~ю ~,

всупереч вс~м розрахуннам,
.

.

по замерелих р~Dнинах,

у ваке-

с~ о:р.

Р~,цне

14.

Сло~о

т:J.л.ях nосуиула зl сходу навала на nисуненJ.. форnости, за.и:wха 1х
бравурно 1. грlено вдарила у вже обороннl заотави,ламаючи, n~д
тиокаючи їх стих:1.~но все гр1зн1ше.
Мов за св1тами
сн:~.гоn1ях уви~вся Гансовl Курт, в:~.дваz
ний очайдуmний колись оптим:~.ст, теnер страшник у своїй лихоnl
сн:~.й мовчанц:~..
Останн:1.И лист в~д нього nрийшов саме тоuу три дн:L, оцей

n

злощасний лист,
стола,

що над ним похилився саме Ганс мтеnер,

прочитуючи

його

б:І.ля

вдесяте.

1З.лютого

1943,

Дорогий брате!
п розу~ю, що Твої поради, Твої думки правил~нJ...
Але
меНl ГОДl, ТИ ЗODClM не УЯВЛЯЄШ СОбl ТОГО СВlту, В ЛНОму ХИDу.
вое л:~.то nере~ув у боях. Ворог не т1льки nеред нами,
скрlзь. Уоя ця земля, кожна її балка, ко:яий садон чаїть у со
бl замасковане дуло автомата. Нас заскакували, в1дтинали
ВlД

..•

D1H

ff

реш~и,

я

завхди

У мене

залишався

хивим.

теnер мало часу.

Моя

задуб1ла рука

важно вдер~е

ол1вець, мої дн1 1 ноч1 так1 под1бн1 до себе. Так було вчора ,
так сьоrод1, так :1. завтра буде ••. Уяви собl: Стою на степов:~.й
'РlШІИНl, вкрит1й сн1гом. Дме вз.тер в очз., гострий" nекучий, си6lрський. Замет1.л1 затирають межу Мl~ стеnом l небом. Даремно
напружую з1р, л не знаю н1коли, коли з т1єї nекальної суматохи
вирине насунена w.цно nапаха :1. коu~ оч.l. холодно приц:~.лятьоя
з
автомата

n

моє

серце;,.

Лежу на nередн:~..М стз..Мц;t 6:tля окорострз.ла.. Знаю, за иною
олить в1тчизна, десЬ там д~леко, далеко. ff·!e~ заон.rв би, ме~
все

одно, л ляг би в т:~.й сн1гов1ї, задуб1в.
Та ось сивий ранок. Т1льки зор1.в. Передо мнои р1.внина бl.
ла, непозначена.
зачуваю, як щось nричаїлось у н1.tt. ТакJ
це
враз вдарили воро~ 6атер1ї :1. передо мнои на бlЛ:І.й повер~

ff

виростають чорн:t rейзери
нl.я, зачФрн1ли
все виразнlШl. 1

сз.ю по них.

..

На сн1гу,

де замаскована ворожа

нараз цяткиJ розсипались
все бlЛЬШl. Приц1лююсь 1.

Зупинились,

лз.

з. nосуваютьол бли~е,
праз гр~мхо, скахсиq

знерухом1ли декотр1.. Та на їх ~сце

дбl.гають нов1, їх вже десятки...
·
Скорострl.л строчить 1. строчить,

DlH

з. я бачу,

nl.-

що хоч як заха•

-

!!ається
оливок, гарячим вже, розжарений
настуnу не спини
ти,
розростається на всю р1внину D густу бо~Dу лsву,що не
сетьсл на мене
проймаючими боєвахи окликами.

Dl.H

s

Я злився з зал1зом,

я задуб:J.n,

я т~льки sдрl.гаюсь рит~ч

но п1д клек~т каmини, А ворожа лаnа виростав на
лина 1. закрио кен1 ввесь св1т, нахлине на мене
Гав~ не дочитав, йому не стало сили, Dl.H у

о6р1.ю,

•••

.

·ЩИD

ОЧl.

•

що АDИ•

розцу~ заnхD-

Курт І Rурт! Rурт! - з оt!кав в1н, ви:м:овллючи Ім' я брате.• Не
вже ~ це Rурт! Невже ж це Курта бачив Bl.H сьогоднl. на ф~льмовl.й

стр1.ч~ к:~.нового тиrнеnика? Невхе ж це можливе?

Два днl. Пl.д ряд ходив рахм1.отр Ганс Вебер ва паи-ятвий к~

новий тижневик, бохев1льно вдивляючись у сфlльмовану картицу

наступу ва форnост. А в третьому не видер:ж:ав 1 в хвилиm, :КОJІК
густо занлекотl.в скоростр1.л, коли ворожа лава ваднеслась лявl.

ною, щоб ось-ось залити скорострз.льпика, впевнився нараз sсно,
безо~вно, що це його р1.дний брат Курт на пороз1. смерти.
Жах здавив ttoгo за горло, в1.н схопипен враз ~ вигукнув

хр~пко,

дико,

як гукають у лячНl хвилини атак,

-

заметушився,

Р1. ди е

Стор,

CJI о :в о

с.·-~···---··-------·--·

. -----

··--- ·-.

-с> с

··-·-·

--~·------·

--····-·-

-----~-----...-

})ОВ&!rо:в:хуrчи :видц:L:е, з. sae 6з.:r вlльнкк проходок вnер~д. В.••І'ПУИ•
е кобури рево.пьвер, в:х.н от:р1ля:в на СS1гу в вopo!tj" .иаву,
Куо.
.ц:~о
})а:вuи ехранне пол·отви~е, а Ганс гунав неотя::мно:
- Вперед! В~ередt Зз.rr
І хи:ш перед pe.JШOJ) вупинивоя::,

ла

вгору,

виросла

:вже

пад

ним

зака:u:'ян:~.n.

сз.рим

в

пля::маки

Гано sposynв тодз. на мент моз у oв:LTJil

:це фант ох,
прnлоzи:в·ще
оя

еадимлене

дуло до екрон:~.,

·

щоСS

uypy

екранок.

сsлиокавии,

що :в:~.н уже nотойбl ч реального свз.ту

наеад.

Кар!ина бОJ) !І'!:Lка
що

:вое

l't в.ороття пека,1hв

вае спра:вдз.

·

не вертаrи-

АРЧІБАJІД МЕК JІЕЙШ
МОJІОДІ,

МЕРТВІ

БОРЦІ

/Приовячеnо Рз.чардОВl ма~})ООВЗ./
, МОJІQДЗ., мерт·в:~. б орцз. не І<аzуоть нз. о.лова.
А во ех Ух мо:.:на. nочути у тихих доках.

/Хто.1х не чу:в?/

.

ГJtи6оке мовчання: говорить ва пих уиоЧ1.,
Коnи во:~. годинники глухо пробили.
вони. rоворят:ь:.

Ми молодl

були. Ми nолягли, Не

васsуд~те иас.

Вони говорять:
.
що могли, усе вробиJХи,
Але доки не схз.nчене вое, н1що не ГО'!овеt
Ми,

ВовІt го:в оря::ть:
Ми ВlДдаJІи молоде· ~иття,
Але доки не ОКlІrчене вое,
~о варт бу~о наше життя.

пев::Lдомо,

ВОНИ ГОВО})ЯТЬ:

Наша смерть не нам нале~~ь,
Бо нашу смерть ми вам nереда~~,

Іде про те 1

щ~ вробите ви в не'і,

Вони гозорят:ь:
ЧИ

наше

~иття

::L наnе омерть до киру

приведуть
::L нову н~Д::LD
·того м~ не можемо знати,

Де ВИ ПОВИННl

вродять,

знати!

:Вони говоряrr:ь:
МИ дали вам наше в~раиня,
Зробlт~

щось

в нього,

.

СІ<З.lІЧlТ:Ь В::Lйну ],. nобудуйт-е onpaв:m:~-1! кир,
Бабор::Lть nеремогу, щоб В::Lйна в1д миру вкериа,
Зро61ть щось в н:ьогоf

Ми

були молод~

-

Тах вонх-t г овор.ат:ь

Ми nолягли,
Не забудь'!е нас!

-·

Пер~І<хав: І.в,м.

15.

Q.rop.

16.

Plpe

Схово

-·----•".,..,_______ ·--·--·----·~-····-·-------1______._
ЕШ:.В:Ь

iEP.Ui8

1/

РАНОК

•оранку иа ов~й аплх ухюб~еииХ
·через попя, через оади,
1.113 я zвавиИ, моло.ции, .

18

дому,

У в~тk~ окуnаниИ,

у св~тл1 оояИвоuу.
Куди - ие зnаю сам. Та в серц1-~отs ОПlв;
Я ввесь у рад1он1u трект~ин1;
І що мен1 чи1аь док,ркки,
~ Ко.ли а-п1д н1г бринить mурІІанна ка112.иц2.в?
Я гордиІ, що люблю довкопа вое, доn'яна,
Що н ваnениИ 1 6ее uez,
І що sдваю св1т увесь
3 nерв~снtстю свого палкого 1оsуваниа,
О, жроки мандр1вн1, хегк1 боr1в старих!
T1Ral) rеп, ІІа те:мн1 трави,Де т1н~ ду61в ~нгаs ~ьмавих,
ДlJiyD там КВ1ТRИ В уста ВОГИИС~1 1х.,
Об~Іми пож1чк1в мене в1таю~~ чиот~,
Так, в1дпочавши, без кети

Я ввозу починаю й~и
Стежками к1z r1ллям,

роаzовуючи sв~а.
Мен1 вдається вое: на те я·дос~ zиз,
Щоб лиш померти, а не s~'!•
Як1 могили в~ють рити
Rииsки, 1 ск1льки тах nоховано у~вr

Невже ж т& все було учора вsе ва св1т~,
Невже очей щоденних жар

Uав щас!я оглядати чар
Грайяивих ов~ч~в, трояид веотямиоха~~иах?
УПерше

бачу я,

я:к в~тер еоп~ви

У.мор~ галузок 1грав, Що в1и - душа моп не енае:
Усе в н1й молоде,

п~д сонцем ов1~

Люблю себе всього: рамена,

ОЧ1,

т~яо,

-

воавІ,

Воиоооя св1тле ~ густе,

І хочу nити волоте

Прост~р'я, щоб свою ним иєпоіти сиау.
О, мандри Хр1ВЬ ЛОХЯ, Л10~В f88КВИІ щумf
Де в мен1 вое см1вться;

nnaчe;

Шалks·и~ддихок гарячик,
Собою сп'ниене, винох своіх 6евукс~а!

................

Переихав:

С.Гор~аисьхвІ

1/ Цр~r9 року канав Зо рои~в, ни Уиаоя~дои sаж1аии~оt иа~ааt~

рофа·у РаИка~ егинув наИ61льmиІ фnякандоьаиІ поет Е~&ь

хари,

•о писав францувькою ковоm.

~

Йоrо DOe811 мапи вплив 1 на поез1ю уRраlнсьиу. !t переаа~аии
:а иао :u. Тере•еико, Ю. Клен, r'eo Шкуруп~И 1 С. Го~динсь:киИ,л&о-

1'0

ІІОІО.:ІІ(Vвко '~-УТ недрукований пере:кла,ц п~з11

Pмott•.

Р1. дпе

CJI о:в о

_......_..

В. ДОМОН'rОВИЧ

~w І'

__________ __
........

.

.#-~

fl

.

tt~etJJ.t.<~}'f'~fS\. та. l!f!Xlд,~ФJ
І пивок

nот: Сtи І

1

~впиао І кааио ·neped~raat• С~!~і Оtрухва ва вепак~ zpy~x11
фС)КІJаRВ11 муа.1.. З11111а ~~мз~tх oтpyxtt1& 1 аботраR'rRИХ арабасках т~·
вей рово1~1 y1ary овс•~ ~еепре~кеt~о,»,
Пер&б~r
~•вей,
пад1внs
CpueoR, ппеов11 иоАа оик~о«1ау~ть ~жа Коwахи уоtапеи2І споч иоа ка
ПІвrодиаи а оиаерахr,

•оли В1в,вапрацюваІаио• у бlба1о,ец1,повер~а-

.

ІІІьоя АО,ЦОJІУ'•

П1аае ~CR01 uоІчаевости 41б~~о~еав,
~е ауsие •еn~1нна
V.
)ИП пера 5ирОС,.»т• 1
поrроау таавоl катаоtрофІ, ~cna
кипжховоl
тиn, І<оnп бlаа одиокаттиlоt~t прJІхоху,иикlв паперу, книzох, лnот•
вовавоl ПJIO~Rn отопа ваки~ае в оо61 обр1Х вражень,
вепо дерев
ди~ачий кет~ивий ралао ваоnоио»ют~. Гаnас sаопокоюе 'rИУ, що
~ра-

1

-

'1'71 41

.

Ірця б1zить, п1де~рибуючu, иавуотр1ч1
ДядЬRО Коцаха приІжов. Дяд~хо КомахаІ Добри~ев~, дя~» Комахо!
Дядьо Кокаха обережно· отиокае каJІеньку wку,
кJІа.це порІ!фЬа s

•

хииzкаки на лавху .й

•

. ьи.

о1дае,

oecse

Добридеи•, ІрцюІ Нх ти
noчyвasm?
-Дякую, ,ЦНДІІ Комахо, Гара.вд. nокажи,

JtXl

в 'l'ебе о~оrодвl JCRИ•

· впаоие, 11 цJ.кааJІ.ать не инІ4ЖJСИ, а :u:sлDнки. Ірц3. СSаІ,цуsе,що ~п ..
ви~иоь, аби д~виtио:ь, Вона охоче перегля~атике t nрац1 акад,Паваов~
1 Рошер~воькиІ n VytЬ.olog1scn~s Lexik~нl"
1 ai'JI&O Аhкеноьиих роз•
копин, 1 таблиц1
е улаккаки посуду в "Три~nьоькоwу "УАН"-~во~хо~
вбlрнику", 1 nор~рет.Ерв~ва Роде або Федор~ вовка.
.
В Ірц1 досить ровваиено почутtя умоваор'!'и,цоб на оиоі вапиtан

. нв

еадово.п~tВИ'lись

з

1

tfИX в1.цокоотеІt

поясиеп~,

ак1.

воиа

одержу&

в1,ц

дядя Комахи, дарма, що деsк1. 8 ЦИХ В1ДПОВ1дей кеzrю~ь 18 внущдпвам,
- Що це? .. nитао Ірця, и:охаеуюqи на vе..и~нсж ~о би пмеол1 ту, ,-е
на каК1нц1 вир~вьблено не
е nапаки ведмедя.

•
дини,

~

в

.

то ·ведмедя ~

Це,·~ пояонюв Комаха в ~рою
що

ввихла в~иоли

ор1вьакоько1

не

вважати

аа

о~оянки Ре6'ер.

1

гаповою коняки,

не І'О кова~

неп1дро6~еиою сукn1нн1отю па•
авди~ор1в,

-

це

гра~юра на

p:L-

д~вчина ~1дривав голову в1д аииzки, •об nоди~цтиоа,чи в1н zap•
ту• чи вз., Уnевиивzuоь, що в1в rозориті оер~овио, Ірца
еадовоа•ва
sтьоа s_в1дпов1д~. Поаовениа в поаоневна, 1~ мусnвчп п•яt'ери~~ ааа
вою,

вона

переrортав

оwор~иии

дал1,

ЛюіОЬR1 nос~ат1 в тваринних ~ашкарах, под1бв1 до америиаио~ких
каваочок в дротя!tики и1.жкаки, nрuвер'l'ают~ ува17 Ірц1.
Ірця
'fИІСаІ
брудпики вао~ивеви~и паnьцяки, JІииаючи на отор1иц1 nnяuy, 1.
пи~а•t
·
-А це?
- Це каиюйок на коот яи1~ tарахкальЦ1 Мадпеио~иоrо иару в-~д
овел1. Mez на n1вдн1 Фраиц11, Од1-о пюди тавцююtfь сва~евиий
Іfавецs
оерв.

.

·

Ірца еахnинавтьса од весе~GГО реrоту •••
- НJcl onmи11 Як:L вови оnJПИз.! І а хо~ '!&ХІ
Ірца nочинав мигати, в отиnlвоваи1К по.дз.сsи·ооt':L, Вlд~ворІ>ІJча рухи людей хак'яного в1ху,
-

'lа..бди~

~~~ JCAPI'JИ

UJ

•

.&.ts-:*JUU.

ах а 1'eф.ne~omr~3.1 ·~~~

І.&. ••• -Ц181rJI11X

в~е!І!• Іраrи. ,._
.и;ро! І J!at'J.дac! ·~

Уое &оиа

:киtrtzo••

1ї,

·

onp••••

ср:

ta a11C81\JrUX

І sоеоолZІІ&. -. ~· Oi')"!teJU• "ІІУ._.,. ДИ:В8РОІІ.

.tl баіt.цуже, ІЦО AB•JtdeJт,.

е о.--.аховам aa.xoмeJOta•· Не

~е ие-.

ие мевu

• . , . . . , . 1!.

~S.(80,1.D. Ц1:ка

...,.,»

&IQ. мati)ВJ(:J.. :а as1 ., aбцtt;r. .·
Пере~орцу•.. ~аху х&и*Іу • nоча~ну АО Xl~ '

Ірца .аІUІе тих

•е ~аа роев~ивmи

щоб саиоМ7 оеб& перез~р•~•, вова рогчароваи~ кazet
.. Яхиt« '!К праао taкtrl, ,цв;.ца Kmtaxot
Jtкий?

...

-А ~&Х•І •••

-

•

.ХОДИ І»:

вона ~~81ЦУ.в·опова ~ веоаа.1ваио дпя ое6е вна~

'l&JCИI &бОО«ІJ'ІИИЙ ~И88.І<! • • И&•1.1(0 ~а .сюаа В ООбоt>
В ОВО2.К
uopoam. Ю:ІИZКИ'
.
ІСокаха аав.-риt~ь Ір=.. П'.\оЛJІ '.І!РИАЦ~t-и рох11 7щ :кІІкаки здаІ>!'ься
проа,е.нихи

}.

11~

lf:f'PJІ nро.цума:е:ими.

B:Ltt ухе m.е:ва» 'f7/ ·r:~ор:ку

ne~eo•чeиoOJ!~t ~tepe,l( кма:ка:ма, о'! ее tae '11 u11

р1~ в6~ь.уе~~оа
ев1аьки~иоь,

иед~я,

JtO

1

l1b4tU1

огиду

, що в роху

в

•о )1~ не1 поnри во1 ву~ •ае ~х~и не уоzна

в~и sникае кожи.ая ~вац~~а

яІСас~ но.ва tc:sиxкa·patt!oм,

неоnод1вани1 дар в•а.во4еuвя.·

их

е1ра

в RSИZКи' карваюоmє

JtBttpam 1

.аьо~ер11,

npmteoe

·

Тажа до~2 ножно! а»диви, ц~ кає справу в хвижааки. Кни~оn»би,
а~ вое ов~ zиття·nроводяf~ у б~бл~~е•~, пp~o~STD ~о 616~~оtехи

е жа«fови .д" накzоІ<·, щotS еере,ц JCaиzox утраn!І'И 11. Б1бл1оф1.л~,
61.6ж~опо~и, б~б~lотеRар~ хайже Н1коли не пищут! •ниzон. Інод1,правда,
серед вих мt>:а:на нат_раnи'l'и ца ос1б, що з маю.аІ<аJІЬНО» уперт1.отю про.
~я~ок ~еси!І'илlть не~~нпо nрац~ю'ь пад одн1ею я~оюнебу~ь книzиою,а
ве вона Rl~oлa

1! не к~нчаюtь.
Де як у мюбl: neptte nочуття одnто, ). :в1д кохавнп JІИШИ~аоs
t~~І<И евичва) якої наиа sкоги з оебе сІ<•~и. Коли й е 6удЬ•4R1
ре~ки ·кохання, тQ лп•е ~1, що ttри~аианн~ sвйчЦ1. Т~льк~ звйчка
та
•е иnвв~сть

1.

байдуz~сть не дають пово~а~и·nроти ноnwин~о~о хах~~я

Jt обер'ИУТИ Иого из. ненав~сtrЬ, с~алити його, йІ< Ге-рос~.ра~ onaJIИBJA18Jl

Д1яви Єф~сько1 ~ Ома~, не61~ Магоме~~в,

ояе~оан~рtйоь~· б~б~16Теху.

В .В1JU., че:рее .в:ІСцй y-s.e перестуnив .Кс:>каха, 1 пшси, з. хииqи
зда~~оя тахkки иерад1сними И безобрlІними, як ~ ~~. ~ 1х в~~аво
хниzкак, ~еац1яu, 1 61б~1отец1. в баХдужостl іо~ахи не хи.-хооя

,ze

zaдaol храпа1 цlка»оа,а. Нічого, окр1к зв~чхи,
· ІрЦ» турбув пи~анн•: ичи буде ще раз ~lто?". дди неі р~к- до•

~а. ~к •~одам воаа еовс~к не ~а, що plR т~. ~·• Комахи ~~~хн1.,
РОІСИ aп:aaJ)T·ftoя а

о,цик одао:каІUтниfІ! пли~t,

.-о в t~ЬоІ(У тиzв~,

ШОІІЦl

нав~~ь роки яину,~ 1 вnихають неnоU1тнЬ. Для Ірц1 хохеи ден~ - Вlд•
критт~ нових Rpalн 1 незнаних обр11з. Незежичкий обжар навкоио ве1
І оадцу, на майданз., де вона бавиться, хо»ае 6еsх1ч И1RИМ не
sввй
деsих ~ не уав~ених окар6~в. Кожен новии·нас~ппий деиі дхн не! р~

дlоииІ ~ щедрий подарунок воебпаго! ~onl.
Для ІСокахи день аа.:м:кнено · в уотаJІеииІ роехла.д невnнно в п&~m.
го~ни І хви~иии повторевих ~улиць, бдьокнотних нота'!оВ, прочитаних
лехц~И, перегорвеаих с~ор~нох, оnисанах аркуm1~ 1 nереrлядених о~у·
дентсьиих вnрав. Де~~ .JІJІЯ Ір~ 6езхежио довги!, в розпорядАеюn. н~
кахи е JІижо п~:вгодиаи, ffоди в1н дозво~яе посид1~и со6~ в оадву, nо

гр~тись на оо~ннаому сов~, nорозмов~я~и з Ірцею ~ одиний його про
'!ЯГО~ дня Сn1.Вроеуовиик, - щоб nот~м посп1Швtи дGдоwу, еаснути
аа·

годину

t.t

-~~с~и з:вечор~ еао:а еа вни;псу, хореttти І рукоnиаи.

З nюдьки Кокаха нз.яков~І, ожримавиІ ~ uовчаввиІ. З Ірце~

балахучиr

1.

:веnели«. З Ірuею :в1.н наа1ть zap~ya й бави~ьоа, чоrо

1.нmих виnаджах од ньоrо а:ІХ НJ.JtR не иоzна

б

бу11о оnо,ц1.аатио:.·.

в1н
~

Комаха з Ірцею nрия~еп~ють нещодавно. НІ<ось, кудьrую~и, :в ttl:В

дp1.UOTli1.Й Y'lOIO. mсдя І<З.JІ!»КОХ леtсцз.К в ІНО та сид1.вна иаА юmz:каJІИ,

•

C.:rzoDo

Рз.дне

СІ!ор.

КОШ3Jса oпoqa:вatt нв. лавочц:t

.п~пила з зеWІз.,

:в

оа.дху,

а вмо

UOI'O

якоі :вона вао:аребjJа на дор:l.ZЦ:І.,

була отандартgа п'я~иn1тня д1:вчинка:

19.

ааев~>ка ю.вчиmса

пир1D8.

огрядкекьха,

пухва,

Д1.вчиииа

pozeвa,s-.

оиооха й яоuовопоса.

Десь на перехреот:1. надривно дуд1.пи в дудки кокборбее~

иара

синщиви, тракве.1 Д8ВЄН1JІИ И P;y"pROT1.JIИ 1 .ВОЗИ l&a!-&Ze111 8УГ1..ПШІІІ,
здригмио:ь на бру:ковз. вулиц1, хлопчики вигуку:в8J1а ос~акm. новини

про вибори в англ1йсьхий·парлямент,

•

раnв

. Береоневе

на до~zках,

святкування МюдУ,

оон це rplл·o к' ян о й лаr1.цио.

посипаних р1нню,

табж~ виr

С оияzю. ПJІJІХИ ~.rpeкtt:І.JIИ

Фонтан nлюокот1в,

1 яои:а. с~р,укки пе

реб:tгми аа ве.tt:их1й ируr.1r1й фонт~urн:~.І куu:а.. Uan:L дl'!JІ ry'.ПJUIB
иа
uаИданчиху холо фонтану, иасn1вуючи, прио1даючи;·роакидrючи руиа.z

nо~акии ВИСОКйІ1

Ота~иІ широкий!" Це npo пирl~ ••• ·Комаха хував.Д:І.

вчинка коло иього копирсапася в
тl.ла~ еаг.пибпеnа в ово1 справи,

зас~чеи:~.І ~·•:а.. вова •ооь sепо
:в1дсутия в1д •оьо~о ~ого, ~о
ие

стосувалося до 1ї робо~.rи. Д1.вчипа сподоб&nаоя Кокао:~. овов» серІов
вою увахн1отю. В1н розглgдав !ї згори вииз·кр~s~ ХlИЗИ сво1х
оиу
ляр~:в, ВJІе вона не звертала ;JІа нього уваги. Вз.в ве :~.сиува-и· диа иеl,
яв не 1снувало ~ н1~ого доввола окр1м купви пораху І бруду, в анов
::ВОВ:а

ВОЗИJІВ.СJІ.

·

-

.

Д1.ти, то в д~ ти ••• .Коли силасти пальц:а. "козою", .вро<SиІfВ
с~.rра.ш:н1 очз. та nоrрозJІиво при:казувати: "Коеа-.цереза ва m.вбо:ка zrу
ппена", н1би й справд1. Foea хоче рогами забо.ца~.rи, д1ти ре~о~ьоа
.цо гикавки. Спосз.б бави:rі'псь з д1.тьми sагв.хьвовzивавиК 1 rра.циЦ:І.І
иий.

Щоб за:в'яза~.rи анайомство з д1вчинхою, Rокаха оиорио~авоа

цього малоориr~нальноrо,

.цос~ть

трафаретиого евича~:·па.пьЦ:І.

а

схzаде

Иl н1би ро~и, схилена голова та приказка речитативох.
Д1вчинка одступила на :крок:
~ Де ти навчивоя ~вого хуnз.ганотва? Л цьоrо не JІ~ба»І
вона була надто серйозна й надто обурена, цв·поваzва І везап&
zна п'ятил1тия д1вчинка, щоб Комаха ве розсК:І.явоя. 8 чекиости д1в
чикка на його с~х в1дповLПа пос~ж:ко~. вона не xt~~a oбpasattв ~-.
жоrо дядв.,

що ие

вnв

поводитися

в

.цз.~.rьки.

вона трикuао.а з .цядек

про~е:кц:~.онально, я:к старша, дос:вз.дчен:~.аа І роеука:І.ша. ТаииІ тов 1
маверу в о'а:влеин~ .цо Кокахи вона ваово1ла з пертих ze ~в виаІом
ства

з

ник.

На sвичаІне.еаnитанвя,

з явик годит~оа звервутвоя до кахоl

,ЦИ'!ИВИ:

-

-ЯК твое ~к's?
Вона в1дпов1ха ве в1дповз.ддю
ие ковqаикои, круttячи паа~цsки
к:~.нчик фартушка І сорок'язли:во дивлячись убз.к, а вапитаквях в~д
себе:

,

, ..

А тебе?

А ~o.r,
та»9ь,

-

1

вона,

що незнайомий дядьо к1~ не вро~~~и,
у~.rочиюючи,

пов~ориnа

про •о Іого пи-

запитання:

на тебе зву'!ь?
В1и в1дповів:
-кокаха!
Вона п1двелась,
опии,r,

вис~.rави~а

тапа:

в1дступила в61к,

наперед

свов

вахжа~а еаказак~ руqеивта еа

кругленьке

огря.цие

черевце,

1

пер~

•

Сnравд1?

-

Сnравд1.

Дз.вч~нка замислилась. Вона повернулась до вьоrо во:І.к ово1к ~

лубок

1

досить довго розглsдала Комаху,

~овг1 иоrи І вели:кl·череви:ки.

Вона

Иого обnичча,

вбраина,рук~

обдивилася ~ого з в1~ до rопови.

2о.

C5lop.

Р1.дне СлоDс

Тод1 п~двеха о~ ~ таа~ провор~ 1. яои~,
•овшк до певиоrо хоr~чиоРо виово~к.у,

ще де•о пак1ркуваnа й,

.

о~авапа:

приМ·

-А чоцr ~• 'акиХ ду~е великии,·якщо ~и иокаха? Адsе комахи
ваю~ь калев)•1?
Вона ще раа по~JІЯИУІІВ. ва н:ьо:ttо,

ro.

Надто чудиоrо,

б7'И тотожним в

комашиною.

опростову:еали

з

явищах,

що

вепико~tо,

що.б бути nод16ни:м: до JID1tJЦD!,

хи

rучвогОJІОООІ"О й чудпо-·

~ надто веnи:кого,

Вона шукала поєдиаина qуперечностеИ,
одне

бу-

·

щоб

логl

одне.

Нкщо цей Комаха 1 був людиною, то якоюоь :z.ииою, в:z.д~нною,не та·кою, як
:z.н.па.. Попри всю свою :грувьJС7, '!JІZКУ' wаси:вн:z.сть, в1н
зда-·
ва вон аботракц~ вю И ФlRЦ]. sю. Радше справд:z. ие людипа, а похмурn;t rн.:;ц

yc:z.

що

живе

в

тавк:в:.их льохах,

глухих

вашrутаних m.дзекнd

·

nереходах, в1д

.пюд:куватих са:иотнз.х пече.рах, що не зв·ик бувати серед J:ІіІдеі1 1. рад1ти,
бачивши ооице. У нього було щось од гомунвулюса, иолби, ляборатор1ї,
од леrенди про Фа:вота, од Плянн1вс:ьких теор1І, од хикер, :z.люв1й,схем
з. фОр111JІ. Ан1. Іоrо величезне т1ло, анз. l'!oro червове, l"мене, nод~!Іе
иа шматок oв~ZOl"O
обличчя не пере:ковувааи в реапь~И правдоnод:z.бноо~l його :z.онування.

x'soa;

.,

У Кока.хи була непропорц:z.йно велика rOJioвa в оцук.ttинаШІ на чол1,а
на к'Язис~ому мирококу нос1 в1н, надто хоро~иозорий, ваи1сть окулярз.~
воси:в складn JІ~неи, що в ·них ов1тло ров:кJІада.лооа иа геом&rричнl бли
о:ки, на трииутники, куби, квадрати, из.би геометривоване св1тло nерет
ворJ)вааооя на математичну схему. Мовляв, носив ~1н свої ва:ас1 л1нзи
не ДJІЯ '!ОІ'О, ЩОб ДИВИі~ИС:Ь ·на OBlT 1 1 людей, а В НS.ВVИОНО]) кетою
ЄІtС
перикеи~уВаТИ

над

св1тлом.

Ірця оглядала,
еи

виоnо$ила деа•е

.. Uoze
1 ~Одl
- Uене
Але,

•

ева~вала,
г1по~етичне

:мlрІ~увала,

ощнюва.uа

,_

тод~ ~l.c1rн !юв-

припущення:

tи не хtроста Іtо:маха,

а тмиИ :sеаи~иІ· Jt6kаиmний тато?

т1.льии в~дпов1ла на дндине поnередне запитання:: .

еву~:ь Ірха! ·
за деякий чао,

·

внесла поnравку:

Іруоевьхаt
Де, 8ДSВ8.Л0Сі 1й, переRОНЛИВlЖ
пев~а, Я:КООЬ HlZНlШ
lHTИMHl~
Оqеsидячки, вона д1йшла до висновку, що дядьо, яхиИ з нею почав роз
кову, ваацу~овує на дов1ру И визнання, Можnиво, вона хот:z.ла п:z.ддобри

1

1

~иоь або висt!'авити оебе в кращому ов~тл1, /"Іруоень:ка, гарна д1вч.иn:ка",
а ие ~ах: "І рв о! Йди-но сюди!"/

-

2,аицю

Л zиву так!
ва

оназала вона ~ показма па..пJ.цек на будинок через

свверикок.

- А де ти :«иве]І[?

-

Я zиву такІ

Вз.и кахнув руиою :в напряJа бу.циицr.,

• Дa.Jte:ao9
- Re . .цуzеІ ·

XCI!t

,це ueuaв.

RacІPyrnto•o дня Ірця· перша •:а.д1Ире. до· Кокuи, спивиасл у :ю.ль ..

ироиах в1.ц иьо!'t; ·заклала руки за опицr, CXИJlJІ.Jia rмо:ву наб1:к з. з
хваzиву ровдивлилаоь. Уважно роздивившись; вона запроnонувала Комас1:

~ К~и ти комашиний тато, то я хочу 6уrи за комавину ка~І Ти н~

~о!'о ие матикеш проти?

Q.церzавп згор;у, Ірця по61гла ровповlОtІt оеиоаф.ю ово1к пр:.rятель
кам. Вона пиимаоя перед 1.ншим~ д1вчиmсами, що rулuи в оквериху,
з
и~авичайиооти овог~ нового внаИомства. ІаuопDбо~во uалеиьхоі
~нки
було вадовоnев:е вщеvrь. Така екс'!'раваr'ан.,иа .DUIJ)бвa у-года!,. КоJ,ЩХа.:ааг бачити, я:к при:лтельки ІрпВJ., ховаючиОJ, за деревJ].т.rи і1
обере:я.о, з ц1кавз.отю tt zахо:м, визпрв.ючи з-аа дерев, .цивиліWь на ·:ньо~о,

·

а Ірця поясн~вала:
·
-Це комашиний тато!., У нього

·

s

Rомаши~ 4аttки, т~~ьки вз.н

хо-

Рl.дае Олово

~ер.

21.

:вав 1х 1 а Roмanm. ~0'&1Ut а3.11 г:Gпить. Я вое знаD, бо а аома.-е. wма.
:&в оам просив кев:е, иtоО а ."-.па за tloro Rouamипy :маІf1'.

Оотаннв ~вердzекаа Ірчиие не вово~м в1дпов1Аало ~Іоиост1,~а Ір

чине оер• .це буя о !L'e.xe nовае .acиorQ захоплення, що ве :варtІ бух о вважа
ти на будь-яи1 др~бн~ аеt~оот~. Істина детал1в nовивиа бу.па гаркоиl»ва'и

З

lСТИНОЮ

·

Ц1.ПС~О.

Того двя Ірця eyottn»a !(омаху в хитрою И ea!Jijkвa'IOJJ пооnпоD.

-

•
-

-

·

А я знаю щос~t

Що ж жи внавш; Ірц»?

А я знаю щось.
Сиаzи, що.
А я не окажу!

ne

.

Чому ти
сваzе•?
- А тав, не ов~zу1
-Ну, не ока~и,1 ае треба.
Але це 6уло не ЦlRS»O: "Re треба!" Бона муо14а буха под~аитиоа в
кикс• тайною, що ії вона зиапа, й д1вч•пка поча.па знов:
- А я знаю!

Притавцьову:вма й 'приопlвуІн~JІа:

••

••

••

-А я знаю!
ЗнасІ
Знаю!
- Ну, кажm вже!
Тод1, п~роиев1вnи, урочисто проrо.поои.па:
- Я знаю, де ти хивеm:
-Де?! Ось ~ам, за садок. В отому будинку на po8~J
А оо~ 1 неправда! Л знаю щось 1накmе!
І, ЗНИЗІІВШИ ГОJІОС, вона 'J!Rнy.na ПаJІЬЦЄ:М В aeWID 1 tИXeR.ЬR() ІІрОХО•

-

вJШа:

- Ти ~rиnem ту'Р 1 Л бачила І

-

Що ти бачила?
Н бачияа 1 ян комахи через д~рочку в землю
лаза,ь. Ба-а~га~о
кокахІ Н оама 6ачияа.
Це було остатоЧно певно, якщо вона бачи.па. Та дядько Комаха про
довжував

-

заперечувати.

Алеж, моя мила Ірц~, це немоzпиво, Н такий веяикий, а д~рочка~
через яку хазять комахи ~ землю, зовс1м ма.певьха. Ти z роз~г•,що це

a:J:t

НlЯІ< немоzливо!

·

Ірця poeyМl.na,

·

Вона JІадва була роsплаха~иоь. Вона почуваха оебе

обра~еною. Вона надула губки. вона одвернулась~ Комахи~ нав~~ь В1Д•
м6вилася в~д запропонованої 1й цукерни. Чи варто було ха~и в св~~t,1оти цуверки,

спати,

бути

гарною й слухняною д~вчинкою,

якщо твої гад

ки хибв~ й твої nрипущення розходя'J!ЬОЯ з д1Ксн1стю? Вона п~шла

оукна

И насумрена.

НаОІJУІІНОГО дня д1вчинка. сяяла:
-Я знаю, - сназала Ірця, -як ти це робиш. Тепер я внаю

·~и

Идеш далеко, далеко! Дуже далено йдеш. Тод1 ти стаеш капеиьвиИ,еов01к
маленьRий 1 тод1 ти влазиш у д1рочку!
Логl.чна струк~ура висловленоі ду.шси буха бездоганна. Все непм
рlбне було одкинуте, 1 лишилася одна, чиото розумова коис~рув~я,•о в
н~tt не було н1чого заМвого а.бо привнеоеного евовн1..

В Ірчиному nиттl нас~упив комащиниИ пер1од. Вона rодивахи коrаа
сид1ти б1.ля кома.шниц~ й розглядати комах ~а іх ре~е.пьну rосподароьку
метушню.
ма.терrпrою• ува~н1отю воно. дбаJІа за комах.

6

НRщо якась комашина л1вла через дор1.иву,
!Іраву :r'азону.
Дурне малятко!

вона брала 1і 1

-

Приносило. цукерRу

•

Це для вааІ

t:!

I~et

ровлаиува.л.а на др1бн1 хрихти.

и~ала з

---------~--·----'-#-··----.-

Р~дие C.n о:в ~
. --.-.. . . ________________
_

Із: серце 6yr..o спсвнепе самuп:-:жортви.

3

...

І ·1
вма

ge
ти

докором вона ;Jа:Кі!ДаJlё. .і:\омаu1. ~
Чому 'l'И н~І<оли не ;~нєш немахам їсти?

шу:каюч11: для н:ь с~о - комаТ[инсго т·а'l'а -

пробачеин.в:,

вис:помD•

гадку:

-

ТИ, :мабуть, npинoc~rm Ум !сти
бачив?
А що вони ідять?

••

зпоч1,

Щоб в~дпоз:~.;;:а.тх~ па Ірчи:ю. :заnита;ш:я:,

коли вс1

СПJІЯ!rЬ, щоб из.хто

Ко:мас1 довелоо.в: перечита

Фабре..

їхн~ вsаамин;І роз nивали ся: ц~лт<ом нормально •· ПрИнесено· JІШІЬІСи, 1

Ірця поз:в:аttомала Комє.ху з

тю-1: оточенням,

в :колз. .s::rt~•

i1t

.цоnодип:ооя

1снувати.

-

-

С:к1ль:ки тоб1 ров1в 1 Ірцm?
Тор~н буда десять, а дьсго rt'.лть!

Вона ие· ·sапИтаJІн U соб:t І-ссм:а.ху
питають про це доросл:Іх 1 ·
вона :м:еля:нхол1 ~но

бо,

.•

ск1льь:u .tloмy ро:к2.в. Д:Lти не

очєвидлчки,

це :ма.по 2-стотна оправа.Аие

зuуьа:і:яJrа;

-Я с:коро стара бу.1,7.
Це було несnод~вв.но.
-·що·ти, Ірцю! Чому тав?
- Н ·швидке росту!
до·дядя ІСомахи Ірця в~дчувала особлИІ~У нз.жнз.сТ"ІІ, -вона· І'~а
ди.па його волосся, рукІ.:І, облИччя:, l· з невислов.пеним бажа.инях,.ие ив.
важуl1чись nоnросити оr~инути ~epemiKll1 щоб nоглянут-и на ~oro хокап

и~ ноги, в·о!іа ал1зала Иому па. кол~не., об1:Іrtкала за шию 1 заsирааа
йому в в~~. Вона спод1в~лаоь, що й без Ії прохання в~н з.·оак яхоо~
вдог~давт:ьоя с:кинути черевvп~и 1 тим зробити з:·r ІІJ?Иfп.пn.ст:ь.
Оn:~.ймавши комаmяну й показуючи,
Ірця: вапи~увап:а:
- А Це тв1й? Воnи всl. 9:t:вої, чи, може,є й 1нn:, o:кp:L!l тебе,иоw
JІІИ:Ю. тати? Ти мусиш меп~ по;:,азати 1нmих тат~ в, я:кз. !Іони. О'l'ОИ дя.цж.~
що сидитЬ на т1И лавц1J теж комаmин~М тато? В1н до тебе подlбниІ.Ти
не знавш? Е побз.ху: саnитаюQ ·~
·
·
Ваоип:ь Хрисанфович почував оебе досt:!ть нlsков о, ІСОJІИ Ірця, схо
пИв&о.ь, б1гла до·н:еsна:tlо:моРо дядя: 1 запитувала: -Ти тех ,ця,ц)О Ко
каха? .. А тод1 вихоt>е:м неслась ~азад :r. ГОJІОС1:1О заявпнп:а:
н з., тоМ ''днді.о сказав, Що BlH m., що Bl'H не дяд:ьо КокахаІ
Інод1 Комаху Ірця застер1гала:
' ·
·
·- ·обережн1шеІ Ти ледВ'е ·не розчавив б+·дну Rоuашину. НRиИ ти,,ца..
леб~, таким...
·
,
І вое ·ж таки :в Ух в1дносин~~ було щось непевне, оу~вие,хи~!

.-

'

:ке. Щось, що ви:клпІ<ало в д1вчинцз. стурбованз.от:ь, нв:рсщ~~ало

р~шню ~ривогу. Не ва~но було rіоМlтйти, що в еередив~
веп:иха боротьба, яка nримушувала і!· страждати,
·

!1

виуtt

вз.дбувапаоь

·

Ірnн була надто твереза д1.вчинха, щоб за д·ея:киtf чао не перев1.РИти св~:И хокашини:М ентувl.я:зм, дядя Комаху та вз.ру свою в н:ьоІ'о.Во
ва m.,ц~йШJІа,· обдивилась його з у.с1:с боrс:.Lв; обмацала черевиии, по'!яr•

ne.·

sa штани, , торкнулас:ь руt•ою нl.д.ііІ:о.ка; обережно, нз.би боячиож,, ш.би
оотер:Lгаючиоь,·· що щось мЬл:е' трапитись. То.ц1, nерева.пюючио:ь, оопучи,
в~вла на леьу, забралась Комаu1 на кол~на, торнцулаоя ~к,зняла о•
куляри, зазирнула в вl.чl.., розстебнула m..ц:s:ак, обиаца.па ZWІетху,кра.ват:ку, сорочху 1 в1дхнула важко М .~аnитала:
·
- А ти, дядьо Koua~a, людина?
·
Комаха не зрозум1.в.

-

Ну, а ян же, Ірдю, розу~еться, люди~а.

Вона ДОПУ.~увала~я.

-·всерИса лmд~~а 1

тln:ь:ки?

чи ти т1л~:ки ка:еш? Зовс~к, чи т~льви нао

Сtор.2З.

Р1.дне СлІ.JІЗо

---·-------··-------------------------------Вона

nоназала н1.нець

-

Всерйоз, I:pдrot
т~ої ~ато й мама!

- lie

може бу~иf

nальця

..

Цlлном всерtlо:з.

-

Така

ж людина,

сказала роздратовано Ір~а

вона :заnеречувала л:юдоьну lстоту Коиахи,

1

их~

~и,

ах~

~опвупа наrои.

еаперечува.па р~щуче

й :категорично.

-

От~е,

значл~ь~

т:tл~хи навv.исне,

ти не .справжня комаха? Чи ~е ~· все казав

т1.льки так?

Що сказати? ЯК вlдонремити в соб1 умовн1сть свого 1к's й себе

як людину? Комаха ~г би говорити про
би процитувати оста!іпl RRИШ<И Лосева

1

тегорlй,

е~дотичн~ еаиохи, в1н
його ду)Q(И про фор)(V'аи

Кlr
ка

що входять в тетраJtтиду "А": Неі.1мевоваиа tta 1кеиована 2.0 ..
тма ~отою!а зl. своїк з.:м' л:м:, як сущльним ви.цок· свов1 ваІкеиоваво
оти, ~ в~д~няа з~ своім з.м'ям, як нейменовава", аие ви поаони~•
мал:tй д1вЧинц1 в~дМlнн~оть·особл й з.иени?
·
сжазав в1н, - nлутаючиоь, ~ плу~аючи, ~ ие·опод~ваючио•

- Z-

щось розтлумачити,

-

я Комах.а,

Ірця зроеуМ2ла його.

т:t!JЬКИ л не иоuаха а •• ,а

'l'U ••• Н:у?.

- Ти значить sовс:tм не комаха, а просто дsд~о ПупсІ
У ц~И короткз.й Ірчин1й ф:раз:t було оховано доои~ь nрезир~ва І
~ронз.чиого

розчарування,

С~шнийі

товстий, недаладнии дядьо Пуnо! Це буз удар у оаке
Ірч·ине серце. Адzе:ж: одне дз.nо приятелювати 8 таєUИJІчих 1 прива(fав ..
вим ововю загадковою над8nичаИн1стю комашиним ·таток ~

Ц1акох

~аае

з людиною, под~биою до n'y'nca, У пуnса товс'l'l щоки, ве.иика rоиова І
вирячен1 о~. Тягнучи за ноги ляльку, Ірця принеала роzево~оаово~о
пупса, Вона у1дливо оказала:
~ Це ти! Це такий тиt Це nупа :малий, а великий дяд~о Пуnо
в
окулярах

-

ти

сам,

Вона бажала помститися, в:tдплатити за розчаруванка,·аае
вова
не була злою .цз.вчиною. Нз., серце Ії було сповнене JІJ)бови, nzвoora
й

всеnрощення.

-

Вона nритулила.оя до кол~п Комахи й nрошеnот1ла
В!lШИТИ ЙОГО:

·

-Ти не сумуй! Це ще ·HlЧOl'O,

що ти не коwmиний

ки цупо. Пуnа теж гарний, дарма, що вз.и сиlшиий
блю його! Л дуже люблю тебе, длдьо Пуnсе!

Розд1.л ІХ

воиа х~~а

та'l'о,а·т~аь

1 недоnа.цвиІ.Н ЖD

•

Кома.ха-Сераф:t-кус . . . Дядл Пуnа звих до дз.вчиНІ<и,
Похмурий дощовий день, коли Ірця: не виходила гуляти в охвериа,
втрачав дла Комахи будь-який оено, Поnри вою свою оргаН1зовану ре
тельтсть, Комаха не був rа:рантований од химерних примх ~ не:ви.sна
чених настроїв. Бачити щодня Ірц:ю зробилооь длл нього по~ре6ою,
Дощ ~шов три ДН].. Три ;:;н:L Комаха не бачив Ірц1.. Три дн1.
в1.и
вз.дчував о є бе незадоволеним, На:ю. ть ·нове чиол.о АrоЬ.і
f'i.ir k.la8•

v

.~:tcrtUmer не nринесло ИОМ'J вт:Lх.и" дарма, що таУ була в~
кована розв1дка Вз.лллмовlц-МmJІендорфа, в. в .oдн:ttt 8 рецене1И, вn~tе
них у часопис1 1 було згадане йог.о власне 1Іі' я, е nосиJІанняУ на Іо
.го книл::ку "0соблив.:>с1'з. синтакси грецьких напис1.в у JІяm.дарних
пам' ятках m. вР~чного Пр!-:чорнОtlор' л".
·
·
Учора Комаха гуляв no вогких дори~rках схверика. Моаиво,
в1и

sisoht:J

сподз.вавсл дсчека'l·ІІСЬ Ірцl 1 кож.л~nо, :звична сnочивати в оивери:ку
nримусила йсго 1 я::::-:· ~а.і1:.<ди 1 нs :зва:rаmчи на дощ, вlдсидl'l'И устааеn
rnвгодюrи на J.!а:::зцl. В сrшеІJчт·~у в1н: був сам. Патьоки води 'l'ЄІtПИ
е

Р1.дие СJІов с

----------------·····--··----------------дор1zох ва

tроту~р

~

Ху~оаик :Корвии,

а roo'lpиu;

вулицю,

високиtt :L

як у Го:rоля,.

носом,

тонхий,

по.цз.б:нвІ

n&

роекрв~1 во:аиц1,

переб1гаючи паве св:верих,

при:аз.'!авоа

в Кокахо».
·
Чо~о це ви, Сераф:Lкуо, мокнете п1д Аощек?
Комаха оконфужево й стурбовано почервон1в.
-Та це я такІ,, Н гуляю!
Корвип впик за каламу~ножоnтою ваnоною до_, е дуккоп про·чер~о
ве ,цивацтDо Коиахи: химерну Комашину вит1вху
І'УJІJМ'И в. дощ

.•

•• ,
t;pesepono!

...

веч:Lр, ст1л, лямпа, Перед Комахою роекритай ток

·

Тhе

gol~en ~ough
, н1мецьке старовинне, nочатху 19 от., виданна орФ1кз.в.
веаихий rрецький с~овник,. компактне виданни ан~а1йсьвого сЛовпика ,
отопка паперу. Скинувшп ово~ вaZRl окуляри, :Кокаха сидить, з гопово~
заглибивтись у Фрезера. B1u оnерся на л1кт1 з. nlдtpauyв гопову допо
ияuи. Фрееерове тлумачення давньое:гиnетськоЗ: каеn про двох 6ратз.в

як ·перехазу про трансформ:ац1ю и·:мандрз.вху дуn едаеі!'ьоs Ио!С,)" надто
иед оречrtиУ, бл з. дим 1 натягненим.
Комаха
nочинав щукати в орф1к1в потрlбвоl йому цитати;в1н роз
rор'.І!ав .оtорlнки, :1. зосередІ!ена.· увагв.' розбивається. Вз.и вгадує ва Ір

·

~ю, У нього з'лвллвтьон ·дУика 1 для нього вовс1u иеспод1вава.
Чоку, справдз., н1?•• Чому
не мати д1вчивхи?
О .цeos'r:r.й годин1 .Комаха nовечеря~:· з'l.в два. :шm.т.ки чорного XJil.•
ба в шивкою, холодну котлету, що JІИШИJІася вз.,ц об1.ду, юиnив ·оRJІЯнку
хояодиоl води.s цукрок,- чаю в1н·не пив, щоб не завдавати oot:S1
ваН

-

t:touy

вого ~опо~: розnалюв~ти nримуо, нали~ати ~ас,-~. е 1 ївши перед

споц .ще пару яб.пук,

f:Lel

1ІЯWа,·

точно :о ·тв на

Kouac1

воч1.

·вnl

сн1

·

оди:падц.нту· заснув.

nриnидилося та.хе. Неначе веч1.р,·!1'ИJІа,

CT1JI, шафи; неначе ус~" ни звичайно: І<ниuи, паmр, Фрезер,

-орф1ІСИ, словники, але на nідлс:з1 І<оло грубrш стоіть вели:ка ека.пJ.о.ва
на бuа киева з гарячою водою. В воду :наллнто соаио.вого е:ксt.l':рахту, 1
~1д

тоrо

вQда

в

мисцl·здається

ВехИJС1. rрубз.

.

оnаловою,

пахьц1 .комахи несnод.~ваrіо н1.жцо poзвlJtYIO!fЬ в:а про-

ОТІU'веи11t шв OJЩl простираЛо й

-

61 лу

флянель ony сорочку. Ірця

-

nевно,

.
·

~о це Ірца
отоіть голенька, а б1лою rсучерявою гол1.в:кою1 на oxpcFS.X
вмооиuа. в не1 злиплися в1д nо ту, 6о в к1мнат1 напа.;аенQ,,' U вона сер
ди'!-ьо.в:.

• ЬиДиеІ Ти маруда! Т1лькИ ти не задумай, що :u:итиuеш ГОJІОВУ

а

иипок.

Кокаха розводить руR~ми,· а тод~ nримру~е оч:L 1 каже:
А киn?І У д1вчs.ток1 що не мию'І!Ь голови з IOIJІo:u:, sаводя'!'ЬОЯ в
В0ПООО1 КИm1 1 ВеЛИК1 1 веЛИКlJ бlЛl
ClPl· 1,,.

•

·

U

- .Що 1.? Що 1.? - ледве чутно, повторюючи останню :&.Іі'rОІІацlю Кома·

хи, е .широво Вl,ЦІ<рити:ии,
Ірцп:

•

•

здипоnаними

U

трохи

·

І визо.Цять Уалень:ких o..nпwt мишат.

Сл1аих? А чого вони сл~nі? А багато

виводптьоа.

Дl.вчиака еац1кавилась

~овхлDпапаоа на ноги

Kouac1

.
1

lx

ЗJІJІІ<а:нихи

буде? Зва.ви, що?

слухняно с1.ла в :u:иоІСу,

1

та на n:~.длогу,

очп)(8.,

1

шепоче

Хай

вода з wо:ки

по n1дхоз1 розппивоя

~руна~ивй ставок а химерними берегами,
·
А Кокаха тим часом mпидко намилив голову. То.ц1 рапток р~вкиlІ,
криммиИ,rмооииt.t виn np_:)plaaв к1мна'l''У, .Коие.ха був ва:вlІ!Ь араву в1.~
сахцуво~,

а тод1

товаиою

r~ику,водою.

в

КОJІИ

s

nохаnцем noчan змивати

»:Lн· ш. с на руках ма.r:енr:ке.

тре~яче ~:L~ьце,

з голови ка~~ку ~ну, при~о-

·

·

те ме, рожеве.

загорнене в велаКате прvстирало,

беепо111.чие,

щоб nокласти в л~-

·Р::.дне

no,

Слово

l<JMaxJf

в серц~

ЗСІ.r-;олив~лаол •!'ака dевкра.а: рад~ожІ»,

rraкa !'~ра

ti 6ОJІЮЧЄ..Нl.ХШ.О'l'» ДО Ц:І.ЄЇ Y8.JieH:ЬRO~·. І<УПЧИ JТЮДСЬКОРО 'f~Jla, "JЦО'

В~В:
мимовол:! .: ~р{а.ил,!Qо-4 до с~1нкu. l.. nрuтиснув д1 вчиниу ·де rpy.цefl •
•_. ~ Веч1р, !!ІЦЕа 1 л.а:wа., отз.л.,... шафа, Jtl.DO. Д~:вчиmсу вииупаио,
поклад·єно ·в JI:Luo,
повЕен:и:м HliOIЗ.C'l'J)

·

nокрито теnлоЮ ковдрою,· :~.· КомаХа '8 оерцек,пере
:flf бодеи:,
с:Lдає на маJІ.енJ»ку та6tретку.имо .п1аа,

щоб розпов1дати .ц1вчинц1" по:Rи вона :ае за.оне, назв:)" прс;>_ссщок'еог•' бюmз.~
,
" ••• ~лли-були дз.д та ба6а". 1 .не буnо в вих д~тей~ І оsазааа
Дl.ДОJ31. Д1дова баба: "Бач, д~ду, немае в нас 8 тобОD Д1'!еІ, а d
·в:е стар:t, стс !Зробч з солоии бичх<а 1 :а. буде :в иа.о tol ооиок' JППІІ
бичок за дит~h"У".
,
·
І пе І рц1, а ca:Ltoмy !!е..nен:ько)(У Комао:L, · Що .пе:аn у· nzкy, роа
повl.f'ае назку·стара иан~ка,
ось-ось заспе,

кунлючи нооои:

йаку хочеться сnати,

кахиІ ~еаиииІ Комаха

але хочетьоя iOCJ!YXa~a иааж,r

старої 11лн1 • ·• ,
·
·
·
Бажанн.с:~:, сховав1 й при';t'хушею. в~еи11, прокидаІl'r~Са вsаа..

•

1

tt

н~ЧНІL"'t снах· nони не.<Sува.ют:ь- :рее.~ьвооти,
людина ш.звав вареа~
~е.
що поеа цик, моzе, хазавжди лишилося б для ие1 вев~домхк ~ ве,уаа
леnик. Rоли· б JІюди ие·бачилИ си~в, коzе, вови ~хопи ие АОВ~~ааао•

би· про ·cв:Lrr, ·що :t.сну.е. сr~льки у онах розкривав,ьоа оправZВ1.1 оево
ваших· б аІmнь

·•

.

.

·

·

·важаннл.й 1нтереои Комахи вlхоли не виходили за р~ ~es~l,
курс1:в#

теи длн с.1'удентоьІ<их допо:в1,цей,

.вr:давничИх· просtтентl'В 1

нов:їІх хни~о~,

ливо sa11oc~peнn

оп:~.::ац:tв,

рукопио1.в,

хе.рток,

випио.ои,

и~а•оа,

б~_бJtlог:рафз.чцп· .цов~д<S,.-баІ•
коре:кж,

JІі:рифт1.в, ·ФоркаІ!~•,па-·

лятуро:к, схри:аьки в .О11 ОJІоmепн.а:ки про зао1давна ва dудИRХУ' Asaдe111t.
вІтринщ ·з новкив кииzхаки в книrарн1 "Квиrооп:Lлхи", ирамиичов
Rl.IO.C~:Lв ':'В. lх.н:ього .кпuпо:ваго барахла.
.·
.
Тепер п!3сnодз.nано д.ля: нього прожину.посs: иезве.ве АОО~ Іом:r ба
~ння, · ~a:tamrE ·• кати дитину! Моuиво, :воио Е1КОJІИ не поао•uо · а
зьому, к~~и б не явилося так лоно й р1зко·в прикарах бач~о~о. о~.
Соп posCSypi<a:в те, що дос1 було притумеве, оховаве в rzибииах Іо!'о
~ототиІ Сов Пlдхаеав бажавиа, перетворизти rого вzе ва вав.-аае~д)

6.1-

завершене

·

переживання..

·

Мати дитину? І Це не така црооtа p:r.~, .uc коzе е,ца~вс.а ва пeJDI
погляд. Шоб кати. дитину, тре~а-одружи~ис~І •• О'!zе,·1И8ИКК СZоа&М8,
ароби~и п~зку вч,RR:L~" часто бееrлуздих, ОКlИНИХ 1; в~аец~-~.-ек,

нед о)р&чмих •
.
.
'
\
.
Зак1оть ребити вzписни 2 щб~л~щую~и оз~К бlбаіо~раф1ЧВ8І
апа
ра·:І! l .. ПOliOBRDIOЧJd RS.!)!'O~e:кy: Б:!.Н ку'QЗ.В би ОПИ?ИТ'И CBOIJ ра~ 88 ...
І<1.;1нсс-у-д:ь :nнrr,:L або· дз.вч1пn. 1 уnе:вии!'и себе, що оаке ця
.1(001.
ио~(J'" ц1.лв~:м байду4ь:а 1 пр~пада flouy ооо~JІиво до в под~• :а.· au беа
н~l. ах· п1.1:к не ко""е zи~и, .поча'l'И хо,цати в иеІ)· до '!e&ІJPJ', аиа 1 аа
варе.а!І ~ т од1 о;1;nого дня :e:aвe.zr..т2ct~ охават-и 1й, що 111в- kСІІ:&І 1х, аро-

oootta,

6ит~ 1it пр-:.;позиг.;1.ю вийо:rи ва нього зe.nz 1, пареат~., по.цJ:qва•• 11.
Заw..оть сz;з;::.'.lіи ·ва n~оьь.rо;gи:м о~ о.лок Dдou~ або :в б1б.&10~8JQ., Іом;r _..

велос::ь бtt йти -де~оь па nобачення, ходити взад

:tалти

че.с

:;., J

..

щох~~ пІн:и

спод!~~ну ву~тр~ч.

диnллчио·:ь

як n~o те.

иа

1

годинника,

впере~
ду11ат-и

uo ~PJ'W18.PJ.
se ••. аро

що в~н аж из~~~ в~и~е оаоачаово

О.ЦlСЛ~Тu ,ІІО .~mй~:.~ :~:~~~:· :tJ....!)~<-.'A~·;:)~.!C· •;jJ. ~C~uJ.~aaot О~В.!І!'і·.
ЛгJ~е!П.лн.людіаіи скро-:тої М ю.яково1" до toro s: переоб~ааеио!
праrтс~ю:; ceui:.з:a::;>s.~~.z: · ле:tц1..1lJ!Ч, r~ромадоьІ<ИJ.m иававте.zеКИJРІJІ,. ~aos..-a
F~ю.m l~lJOДU~'.:'vЬїiX Hu;·ll.Jl:;~;. l!ауІ<ОВИМИ ',ЦOI!OD.lДД.S:W 1 ItpU.J3801) И0р8ИW 1
•

1, t'х.г.ти:

.:~'l. ;:::ку

--

П~:~о::-:[1.~:-!'? і

J-;.l;p.~:.r.

ЧсJ!К~G:т-ь

;.о.е,

,J.e

nлс.сне 1

ripaR~~тmo uайже з о~с1к кезд~Іоа~ р2.....

1:.~ :~ -J.J;,l'.':·ь межа" що ~lдoкpeWtl)e почу!~ а вц

>''J/\ о6ра:-~и, F.оректнlсть од· брута.n~tиосtи?

ц

c~up.

26.

Р.lдве

Cn:c,Do

ПeDRe* ~о е аа ов~т~ л~яи, зда~н~ Поц~nу•а~в ~ику, але Кока
ха аов~u ие був nевеа, що Dlн ~г би иаважи~•оь ароби~и це.Уое,
•о ве даао, вкr~ано. Хиuерио~ пигадхою хищився ~ Комвхх давн:r..й
ІD.tt;, noвtopenl у пам' Jt'RІ<ax уоз.х :в1:к1в ~ во.:r..х иарод3.в, про чо.повl
сз, ІtО хахаnь жз. нон, Б1н не приnускав, щсі. за цвк ш.тоu ховав оа
4уД)-аакІ реаа)ииU ам1ст. Чи не треба було ц1 перевази ~пуиачи~и

·

апеІ'орично?

.К1.иець-в2.нцек про все· це ·не варт було

tt гада!и·, бо Кокаха не
мав ЖS.ЦИОІ'С) иаnру будь-кого ц:r..JІува.ти чи нохаttв, ходити на· поба.че
ипа~ Ф.Пl~ват•, подобатись комусь а4ож. шукати ооб1 ,цо вnодо6и·.що
бlЯ)а D~н Оd~рковував становище, то 61льmе ~ 61льие Dnеnнлвсл,що
.педае чи в1к s:м:oze зд1ttоии~и своє баmння. ·Перед вагоD 'rЯZКИХ за
бов•ввав•, ~о ll8JII)BaJiиotJ Иого уяв:r.., занепадала. його р1шуч1.от:ь
спабаа ~toro еиерr~я •
.Комаха "ХМ1В О.ЦІІОrо: не турбуючи себе жа,циики зайвими !t'У:Рб о

1

~ака 1'пе с~ав~яча оебе в прикре становище закахаиоі людини,

мати

,ЦВt'ИDу'е

Що врЬбихо ~юдотво, щоб рац1онал1зупати взаsмиих ~z окреми
най
ми с~а~амв? Баасие ха~учи, н•чого. Комаха. хот1в кати ди~ипу
р~оиаz•В1шик способом,
Ц2.U опра:в1 ,цо JO;m<и.

тоб~о уникнувши ~ого,

щоб

звертатись

у

Про о~ою 1дею рац~анал1зувати кохання il ип~~·Комаха, сидячи
в сквервау, якось розмовлнв з ху,цохвиком Корвиник.
~. Я,
евазав Комаха,
хо~1в би мати дитину!
·- В. 1U.Jl ОПрава,· - В1ДПО:В1.В :КорВИП, • даВНО :вzе чаО f В1.~а:Ю

-

-

в~д ~ро~о серця!

Одру~йсв,

Ц1каво,

х~о вона,

цл

обра.ниця,що по

локила ,ебе?t Яканебудь студентка, чи, може, х~ось в1 о~льnих
наших енаrомих? Ладен 1ти в nap1, що це БаJІентииа·Петр1вна!
· • IIJ., - оказав Комаха,
·ти не зроеум1в мене• Я nчo:ro нек&
заю, що вСSира.:юоь одружуватись. Я: хочу мати дитину. Де зова1м lп

••

...

.ша р~ч. Ти ров:rnвм?
• Не мzе1
Я,
спробував розтлумачити Roмaxs, хочу !\Об це ста.JІоов
без учаоти nнки. Мен1 здавтьол, що не:має nowpeCSи, щоб у Д1ІJ.'Оро
д2.ИИ1. бpans якунеб7ць участь nШ<а.
Гооtрий н1о Корвина оnисав ЄJilncy ~ засти:r у нерухоМlй нап~

•

•

хеиоо~~. Корвин поклав до~он1 на гол1вку

ц1почха ~,

з1гнувщи

CB11f .ЦОD.РКИ '~Уl!Уб, сnерся 111дбор~ддям на руки.
Корвив був конструнтиn1ст 1 1 Комашина 1дея конструк~ивного

ШХ»бу sац1иавила ~ого, хоч

DlH 1

не·зовс1м уяDляв со61 практичну

МОZПИВlС~Ь реал~З8ЦlЇ ПОД16НОЇ 1деї.

-

Дукиа,

бевперечно,

U8Н1 Re ВОВС1М ЯСНО,

ориr1нальна,

...

вауважив ~орвии,

-

але

ЯК МОЖНа було 6 це ЗД1ЙСНИ~И. ДОС1 1
1~lЛЬКИ
DlДOKO, Дlttet! рОДИJІ1І Ю-НКИ •
• Що е ~ого? - спок1йно заnеречив Комаха, - це ах н~як не

Фах~! Я хо~~в би родити оам ••• Мохлив1сть запл1дн:юва~ись, nаг~т

Нl~и 1 роди'rи без mп:юбного анту, - зово1м не моя 1дея. Я моцу на
вва~и ниsву 1кен фlJiocoф~n, що ·були nевн• ц~о~о.

~1н потправ руки 1, як п1дсумок, стверджував:
- ~, опраюд1, чоuу чолов1н оам без жtнки, не ко:е родити
Дl~ей? Я б хот1в кати дитину, не турбуючи в ц1.й справ~ :1нву.
Кокаха говорив з тахим запап:ок, що можна було оумн1ватиоь,
чи були в H!JO~o буд:ь-якl вирази~ уявлення npo р~енt4ЦJ) n:a: ЧОJІОР"
ком a·:nmco~. Певне абстра:ктн1.С'J:Ь ttoгo уявлень сприяла
в~н ~оворив з особливо п1.цкреолеиою уnерт1отю.

-

То nравда,

-

казав Комаха,

-

YROJCY,

що

що ще й ДОС~ ЧОПОВlК хх-го

-

в1.ку:, як з. "ЧO'Sotl• ваи.' я:воrо" коnи ю.н хоче хат• ди'З!И:'SУ, вступає в
шлюб,· ·ме це 02S~~ЧИ'l't> '1'1.JІь:ки п:ро недоречп:Lст~· ле-рацlонал:Lзованd

тра.А~Ц:LЙ 1 ЩО S.OJryiO'l'Ь, 1 б:Ln:ь·me Н1. про ЩО. :МJІ ПО8ИRН1. пе:ре:U:ОГ!'И пра
роду· і ·прожи~аsити природ~ усn1хи розукового розвитку. Чим вlдр:Ls
ня:етьоя нa.c,.otroд:ru мюбниfіf акт дикуна з Ceвet'am.i й ·профе<)ора
окс

фордського ~*"роитету. абоjж дз.йQ1І_.ОІ"О члена

OOll~ge tЧе

Fra,noe "l

Іст.Qтно ю.чи•t ·ІСОJІи· б люддтво було i<YJIЬ'lypRO р()звинен1mе, в·оно дав
дз.!І'она
но nо'дбмо б п_ро :re ~ щоб· nри1.а:тивниtt 1. некухьtлnиtf спосз.б
род1ння: sаотупити: на 1н-mиtt. Людство,

дз.в,

нв. :мь 1

ве в пл о жадни:с захо

· ·

щоб вробити·з шлюбу вчинок г1.дниИ ~нтелехтуальноі .~юдини.

Корвин QО.Хину:в гоJІову назад

·

D:L,ЦПОВlД:Ь 1іореИи СІЮsав:

виставив вnеред вехикиМ хади:к.На

1

.

. :

.

.. На СВ:L':З., ш.й друа:е,є rарнеJІьіс:L ,ц:LtP:te.тiCa, .Кохання гар1І'онько1
д1.вчнnи sавци r:L,цне·хсультурної ~юдини,
в член двах АхадеКlй.

. ·
. неr"а~ивно

навіт:.,

на1,11ть кол:!

JІІJдииа

.

Сераф:t:куо пахитав
1. з до.коро:u а~овю ведикою rолов ою
гокуНкулюса~ В1.й пе згодzу.ваво.s з еm.:куре!сти-сівою л:ег:кова:и1стю o~oдрин1'ЄJІJІ • .В1.н сказав:
·- Не з~одzуюо~! Не :uozr згоди~ио~1 Для куnьтурної раф:Lвовано1
nюди~ шпюбниИ акт над'З!о nул~rарна р1~, щоб uozпa ~уло навави~ися

ro

.·

ва ПОДlбну непрИСТОЙН1.СТЬ.

.

.

~

Серафз.кус nоклав . свою иа.оив·ну в маоату ру1<У' на- тонку· :rеЩІУ ру-

·

.

К1 І<орвтща· U додав:
• - Я: не
·ро3вива~и

со61.

~
буд'Ь-яких складних Т"еор1.й, але ,ц·озвоJtю
о~иити вацу уваrу на деяких по6у~ових подроdицях. Т1льки
~а_

xoqy·

цих подробицв:х ••• Звхtчttи. ~JIЬfYpRo1. JІюдини р1ш.уче запереч:vr.т;, усе,
що по~'..язане з шюбним аІ<ток. ·Костюм оучаоно! JІJjДИнИ ос~з.льки
не
nристос1рІІано до отат.евого · aJTY ~ що poвc'l'e6нy!fи_tt rу,цвих 1. незав' не а-

на краватхе.

С!f·андаJІ1зують,

людини nов' я:за'Jtоі краватки

Згодьтесь,

1.

що

суоmльство ·nиuага~

зе.стебну'!Их rу,цsих1.в. От:.Іе,

D:l..Ц

в цLо.го

в:s:е nоглн,цу МJ:)бниИ акт до:в-одй'!ьон розцз.июва~~ .о .антагроu~дсьхий 1.

антисоц:LЮІ:ьний

·

вчинок.

·

'·

...

кока:.са в" :влsсного АОСВ1.ду знав ус-ю ·НlЯRОві· неаручН1.СТЬ з І л])и ...

тио:ь на .пекцз.ю бев крават:ки аеох н~ sао1.дани1 11аунового товариства.
в незастебнутики rудзИхами. його л.ао:каво одйодили в ~1.к :L з убивчою

че~с~~ на~аg,уsали, що в иьо~о ие вое гара~ з ираваткою або в
rу
.цзи:ками. Чи ще rз.рше,·:· І<ОJІИ .·на вуnиц1 до ньоrо n1дхЬдип:и· ·:І каза.JІИ;
... Вц ~~ внає·те, того ••• чи застебнулис!J би,· чи що •• ~ Ту-т щвхп
tt д1ти, а у вас тоrо, не мo~e.t·Z, ·сnрв.вд1 ~ак.~.
.
Св1.й погляд вз.н обrрунтовував низкою еrноnогlчних спостере~ев~.
Ду:мва, що дитина родиться тав, Як це '&ихладавтьс.в: в-унз.Dер
оитетськ~ пз.дручнихах анатом1ї, г1вехояог11 чи ~1олоr11, це зово~к
не таха в~е nоширена tt бевперетtна душса. 3 одиого боку вона в
м1.д

-

чисто теоретичного розУl«Увавня,

а

з

другого,

n:исновок вуяьr'а_рвого

tt

гру~ого емn1.ризму. Так саио,·ях з. два ц1.лкоw·nротидехн1 тверд~еввл,
щ~ з них І<О~е виключає з.пmе, цо ~г1.дно ,з ·од'Ни:и, .сонце .обер~.rаетьоЯ
довкола веWІ1, а,· за вруги1<t, sewrя обертаєтьон довкола оонцв:, Але,

6-R

воно в _справд::а.,

ми

'Причиною Дз.т ОрJд1.вня,
сов з.

1.

tt дооз. ~е·не ·знаекоt., Дуdа, що статевиІ ахт
нале~ть,

вле;сне,

.Н9,В

в наол::а.дІ<О)( механз.стич:ного иисленн~.

ovy,

nозитив1стично:uу ча

Вона s 1 .яви.ла.сн

зовс1.к

нещодавио. Так вване неци~lдз..зоване д.ю,цqтn~, отже, б~nьшіотУJ людст
ва,

що не подз.лнв погля:дз.в,

засвоаних lз ~з.Jtьних n1.дручНпз.в;

пуо:кав RОНЄЧНl.СТЬ ДJІЯ ЗаІІJІЗ.ДНеННН 1ІЦІІІІХ 1

1:1ароди·певн1,

що nн}(а мо~е заваг1тн1ти 1

В8.М.ИD1ШИ.Х

приnром,

фактор1В.

од вихру_:~

при

Ус~

щось

з• ївmи1 а.6о проRоnтЕувши вишневу хз.оточ:кj". Ту61'льне васеленнп Авст-

раJІ11 певне того,

що длп то~о,

щоб заnл1днитuсь,

досить nодnвитиоь

о~ ор.

28.

Р~дие Сио!!о

на
ера!'ипу, "ка1СІ:НJ .ц~теИ", Коzиа .п:Dдвва коzе ПЗ.'1'И ,цо· таво:-е
хаиеия, обоио~ити навко~о ньоrо ее~, по~~адити рухо~- пока
ва!rи на nику, що Иде, ~ проиепо!!:L!'И: "Диви,. ен .в:ха гариа
нxar Похваnо.в:І"
:L тахик споообок спри~ииитио.в:, що наввана

n-

•

~нка

заваг~ти:Lв,

s

Лкос!, копи Комаха, сидячи о,цно~о
нас~Пувих д~в в
скверику, розмовляв в Корвином, викладаючи
св'о1
хииери:L
~еор11, до них Пlд:LKmna Ірця,
Корвииов~ Ірця оnодобаяаоя. В н~й було багато милого
І
привабливого: вона була незалеzаа й nевна. Вона не хт~nа.тоr~
чого не хт1ла, 1 уперто домагалася того, чого баzапа.
Познаt:fокив Ірцю з Корвином Комаха:

·

-

Ірцю,

t:fouy
·

прив:LтаІояt Дай цьому новоку д.в:дьов:L руху!·

Але Ірця ие хоче давати руки.
свое в:Lдиовлення арГуvентув:
У кене обидвl руки л1в1.

Вона ховає руху за сицу

:L

Та за де.в:~ий час вона ~няв овов ставлення до Корвина

~

•

еверtавться до нього з

пропоеиц~вD,

в·як1й виявлявться воя

.повнота ласкаво! прихильности ІрчиПо!. Вона каже Корвинов1:
Хочеш, я тоб1 пол1Цr до ота?
Корвин згоджується
Чому поез:1.! Лес1 У:краlнхи чи РиnІJСІІ•.
кого треба вважа~и за ц1хав:LШ1 од чисел, перел~чених до

-

•.

або тися~? Числа в Ірч~них·устах бринять патасом
ванІСою иа.Ивишу:каю..mо1 поеми.

Корвин nозна~окився .з д~вчинною вzе ~о,цз.,

ру в Комаху, я:к ·:комашиного тата;
~с~~ а'явилаоя.в не! нова уява,
nаn'в-каше ляльха-пупо.

1

owa

неспод~-\

:ко.ttи Ірчину в~-.

похита•о, а нато~оть, нато
що дядьо Комаха- це
вепика

Дареuио дядьо Корвин доводив Ірц1, що дядьо Комаха
не
~япьха з. не в nап'в-маше, а професор ІНО з. викладав студен~ак

ноn /Нау:ковоа орган~зацз.я nрацз./ та'рефлеRСОЛОГ:LD, Ірця

ве

йаяаа t:foкy в1ри. Те, що дядьо Комаха - ляль:ка•пуnс - це було
дnн Ірц1 реальн1ше, пр~отупнз..mе, я:к те, що в1в професор :L ви
владав рефnексолог:Lю. До лвхь:ки И Комахи Ірця

ково,

·

трохи

ставилася одна

зневажливо.

- Пупо оnmний І Дядьо Комаха теж сш.mниt:f!

Коли дядьо Корвин настоював,

рдилаоя,

що Комаха не пупо,

насумрювалась 1·починала 6и~и

t:foгo хулакаvи,

ючись зачепити за пенсне. Ровбивmи пеноне Корвиновз.,
пенсувала б овов

Ірця ое
пакага

Ірця ко~

незадоволення,

Ірця скаржилася Комао1:
·
-Дядьо Корвин дра:Rитьоя. Xat:f в1н не ходить до·сввериха.
Я не люблю його. Вз.н кахе, що ти професор, а не пуnс. Я тебе
прож,у бу~и :краще nyпcou.
Ірця ~з.хить до фОв!rана, 'l перегнувшись над баоейнои, sа

зирае вниз. 1и подобається ди~ись на воду, на охляну ~емно

вепеиу поверхню,

де :коливаєтьсв листя,

де аереб1гають струмхи,

де в1дбивавтьоя Ірчине обличчя. Ірця любить схопитись ручеиа
~ами за край баоеt:tну
Ірвю лякаю"ь:

1

повиснутЩНад ~одою.

- ИдИ.ЗВlДТlЛЯ; Ірцюr Там дlД водяний. в~н вистрибне

1
..

води

охопить

тебе,

8

Вистрибне в води? :Водяний! Так в1н 6ез води здохне.
В щоденнику Сераф:І.хуса е запис: д:Lяяоr в Ірце~ та вокеи

~ар

в

~ого

nриводу,

..

Рз...цие

c.u •. 1' о
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ДІrд:ьо Пупо~ упади •.
Н7, ІрЦІ2 1 JreІU не хоче~ьоя rm.цattи. До
че:в:о 1 брудно.
- Та ~~ Ти и1би вnади.
- А~и1йи? ГараздІ Я н16и вnав.
Ірця sадовоnьнявttься.

•

-

1

"
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ttoro :

'Г/'l ие.оn-

Кокаха sап~оапо:

Н і б и
~ улюб.uена сх~иа on1n, дуиок, вчиви~в І~чиних.
В и ~б в ,·в уявпеие нен ач е, ваvкнено во1 под1!,
вое
хопо 11 дИlв, Вона задовопьпяеtьоя е
п 1 б и • Проводячи
ме~
~ ~~ и1би І tик~ цо в, вона ясно Вlдчував р1зnиц~, що Вlдок
реки~е н1би в1д реаnьвое~и, але не надає особnивоrо вначеннв

Ц1.Й Р18НИЦ1".
Записапоt

"Ірця

"

рацlОНап1О'tка •.На ов1т вона дивиtьсл опои~йно,
Вона не заперечуватиме 1снуnання вода

вр~ииовахеио і тверезо,
ипх,

а.ие фав'lаО'!ИчRиІш уявJІеиняки в она

оперувв.тШLе в

ц~nкОУ

'ІВерезою JІОІ'1ЧВОІ> ПООХ1ДОВН1С'І~",

РОШН КЕДРИНА

МОЛ

КРАЇНА

Сюди R·~nиc• окрадаnиоя· та'l'ари,
Тут rерцІ)nав ще п:;\JІ· гец~tt<Иіt хак.
Тепер ~иm nахне степоюий евmаи,
А вад могилами блукають хмари.

Орда пройшла,

І

пр_· JDYll:lD

А й дое~

~ 'l'абуни й отари,

xax.trиn ий гураrан,

рине кров 8

неохnеnлих рав,

І и1.отяхи леха'!ь знакаки .ха_ри.
І
І

~001 31.8'!ЬСЯ отеnаки дим,
отугонить зек~л, отраmн1 noжeZl

Гогочуть люто ~8 убогих стр:1х,

Влука кивуле nривидок с~раmник,

n.'

D

ЗеJІJІя
е нро:в, з1р губитІ-ся
А довкруги герцDе чорни~ гр1.х.

НА.

/І.1К,Б&8'яхак

_
6езке~.

ЧУЖіІНІ

1.8

Розеигайму

- прио~ячув./

І снз.г Чужих вуnиц• 1 в1тер хм:одІtиІ,

Похил1., як вербttІ, скутнl л1хтар1.
Учора. жорстоке 1 аиин:е сьоrо,цн1
Лягають на ввори лел1яних кр1й.

Сnонижи нак дУШf стривожен1

•••

T1.R1,

Кри~авить, як рана, загублениМ д~к •••
Та щастя всю nовню в1.дчуймо в. '!'ерn1.нч1.,

І

в серц1,

що близько,

---

овl« рай в1.дваИд1.к,

зо.
-·Стор.
---- .. - - -- .
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Нащадок старинвого боярськоrо роду мвrна~~в-rраф~в Шеn~ицьиих 1 що

в кудь~риому zи~т1 українського народу в1д1гра~а ваzпаву ропю
вnро
довж из.льках стопз.ть. Цей рз.д, ~к з. багато з.нжих украlнс~ких каrнат

сьних род~в у чаоах важних реЛ2гз.йних

XVI-XVIII

кого народу в ст.

тинську вз.ру.

1

нацз.ональиих вхаган~ українсv

1 прхИилв ла ..
здqрове зерво ваЦlонал~ної тради

в1дчуживсл вз.д свое! иац1ї

Одначе мав в1н у соб1

Цll та нац~ональsої г1дности, тому И без огляду иа вз.дчуzеввя в1д ух
р~їнськоl в1ри И аароду видав для нього так1 вехв.и1 постат1, як в

xrii-XVIII

СТ, арХИ6ПИСКОП1В Атанасз.я

l

Льва /вбу~ав церкву св. Юра

у JІьво:в~/ з. єпискоnа Варлаака /культурно-релз.гз.йю. s:в'явк'І! в.6з.лору
оинаки/. П1д кз.нець ХІХ ст. повернулися до украІнського вароду 1 його
вз.ри покз.йииИ Митрополит АндреМ та ~гукеи чина ОО,Сту~и~lв Климент.

ЙДучи слз.~аки овоїх слави~ предкз.в, в1ддали ·вови все ·свое життя

на

службу україноьному народов1 1 щоб бодай чаотивно надолужити ва домил
ки судроtи наиої нацз.! не тз.льки овоїх nредк~в, але И усз.х прастарих
унраїноьких каrнатських род1в.

·

Майбутн1И Митроnолит Андрей nобачив свз.т дня 2о.липия

Прилбич:L Явор1.вського повз.ту б3.лл Jlьвова,

в

1867

р.

Перед

талановитик хп:опцем,

родовз. увдз.бнення

по

традиц~ї

в

одиоку з каєткз.в пОJІьсь

кого тодз.·роду графз.в Шеnтицьких з. ва хрищеннз. дз.став 1кена Роман
лександер.

..

юнаІ<оv ~· молодцем,

старинного роду,

що,

сnор~дненого

О

каючи
по кате

рl з родом nольського комедз.описця ФредРО, д~став старанну И основну
та взеоторовню осв~ту, розкривалася блисRуча кар'вра в поnьськ1И сус
пlльност1. Та В1Н 1 маючи пок1нчен~ вже правни~1 й ф~лооофlч~ студ11

в~

ступ~ек доктора обох факультет~D,

дкlв

1

повернувся

до

приниженого

тод~

n1иов слз.дами c~olx сла~них пре
чужинцями украз.ноького народу

та задумав nрацювати для нього в духовному стан1. В1н вступив у кана
стир, nриняв 1кения св.апостола Андрея Первоаваиного, щоб, в1дб~ши
нов:tц~л!l' у твер,ц1И з. сnаоенн1И Ш<ОЛl. чернечого ор,цев:у .оо .Васил1яи, ве
сти ~оз.онарську nрацю серед народу, головно простолюдда, нести йому

1 взяти Иого п1д оn1ку церкви, 6оzих 1 людських закон1в.
допомогою заснованого ним у 1897 р. християнського Кlоячниха-zурна
лу для родин п.н. "Мз.оlонар", що п1д ушяою орудою оо.Васиnлн npoQв
у Галичи~ до
р., вз.н nоставив ооб:L за кету неоти осв1ту І вихо
вувати українських оеллн 1 ро61тних1в у краю й на eКlrpaцli в ааоке ..
коральну поК:Lч

3

1944

анських країнах.

Тз.вї

nрацз. не покинув чернець,

а скоро 1гукен канас

..

тиря оо.Васил~ян у Добромил1, й тод:L, коли в 1899 р. став отанисла~l&
ських gпиокопок, а два роІ<и пз.зн1ше галицьким митроnопИток. УІ<раїнсь•
ка церква з. li пров1дникп немов в~щик духом знахu, що той, X!l'O ер1кол
особистого щао'!'.а 1 що ясним nром1.ння:к блпст1ло на «ого кайбутн~о:му zи~
тево:му ШJI.sxy,

а воец1ло поовятивол невсипущз.И

иац1ональиоuу пол1,

n1днесе р1вень духової

прац~

на церковноuу

хуnь~ри украіноького

~

на

роду. А в свовку першому пастирськоку лист1 до вз.рних пише молодий
митроnолит У 19о1 р.: "Бажаю щирою працею 1. zер~венн1о~ю заСJrупти со
б1 любо~ у ц1лого народу". Ц1 олова стали гаслоu його zиття 1 в~н
!х
sавалто ~ nосn~довно пере8одив У. д~ло, створюючи соб1. визначне ~сце
в ~отор1.l нашо! ЦерІ<ви. ЛDбов до свого народу, праця И жертвенн1сжь
для нього,

ароsукз.нпя

•

для людоького

горя

И цуzди,

си4~на

воля усувати

Р1. дне Слов о

-----·-·1

-

1х
~а~ик ~ивок nоправити долю укра!нськоrо народу
оце харав~ери~
привваки т~sl вехико! поотат~ в ваm1И 1.стор~1.
А B!f3.K u.sx Митрополи'l'а Андрея не був легкий
На о ак оку nоча rn<y
озое1 ду.1111аотироь:ко1 прац:r. на владичому npeoтoJil мус:1.::1 Митропмит nо

•

бороти ваzк1.

!!!рудно~,

ви!fворен:r.

аи серед ва!Іо1 з.ител:r.rенц1l 1
чао'!ииа нamotto

ворожими Церквl

м:олод1

1

течнпm,

що нуріrуnа

селян, lіеnрихильЕо наставлева

громадаи~тва до духовенства

й

церкви

ставилаал

8д·ерz

.пиво, а 'о И xo.no.-so, до особи Мttтро:rолита. Андрея: 1 нащадка опольще
ио~о арво~ократичвого роду, Одначе ВJн переборов ц1 nерепони
тихою,
реви.ою

1

посл1дозиою

працею

яR

духовг:ак~

катехит,

:tHCJ.oнap,

8·

чер

та

ре

нечою поиорою 1 омиреин:r.стю, в Б о жею 11 ОJІею та рlвновагоD духа. Св о!.к
бИО'ІрИ:М: рОВУ:М:ОК 1 ГJІИбОКИМ 1 ВСе61 ЧПИіl ЗHA.HHJ:J..:s eryl~ИЦl ЄD l таК'l'ОВНОЮ
повед:r.тсою вую.в АІи'!рополи;~ АРдрей рсввlЯ'.:L'И здериивlСІ·Ь напшх гро
ка~аи.

переховаІfи

ворогlв

цє:ркзи

п:rо

пра.вдиву

вя.рт1сть

в1ри

1

окоро вдобуn для оебе ~овlр'я 1 любов.
Ва:е.ючи в' вдинити українсь:ю.'(й на-ро~ водно п1д рел1г1йншl огля
,цо•, вапоча~хував Ми1'рополит Андрей ун1йпу працю., якоі почини оягв.
ю~~ Фnорен~1~ської унl!, Розпочав В1н цю працю вже в 1987 р. 1 ПlЗ•
~~г11

вз.Іtе як владика nроводив ії посл1довно в

дз.ло,

нав' явуючи

особиотаІ

RОИ!l'в.ІСТ в православними uрархами Буковини, сх1дньо1 Укра!ии,Мос:кви,
В:r.лоруои, а RВ.ВlЖЬ МООRОВСЬКИМИ старОВlрами. BlH УВ1ЙЖОВ ~В.ВОZ
у
зв•явви з рос1Ис~кою католицькою церквою

7

t!

остаточно оформив

il

,

в

р., наотановивu над не~ el<~apxa· Фйод._орова.
.
П:а.о.пя перmоі ов:r.тово! в1ttни оживив уніІнl конr'рео.и в Вехеград2.,
JІI<l оснував равом в олокунецьRи:м. митрополиток д-ром Стоавок. Вtt~нJt.З.
в 1941 р. еаклииав у паотирсьRо~ Jш.стз. до в' единення правосJІавпих
архивреlв в Украl~. Одначе цей ·заRли~ не ув1нчавоя уоn1хок
через
непри~оz1 в ~ой чао обставини з. неnз.дготован1сть до ц1в1 справи ·у
краlнського православного населення.
19і

Поруч :J.З працями nо1Іники

1

ую.J!ники ПORJISВ Ми'fропОJІи~ Андрей

основну вагу на реорган1зацз.ю И виховання духовенства. Укз.лий про
вз.д у овятоюроьк1й rpeКll хрилошан, пост:LttниІ осоеистиИ
бливьхий

1.

конщаит не т1л~ки в

вищим ду-Ховенством,

але й

з уо1:ма ов.кщещшаки

rмицьхоl пров1нц:r.1, ·реко~ехц11 для духовен~тва, ааихи чаоt>о оак
прОВОДВD 1 ПрИЧИИИЛИ'J.ІІ ДО П1ДВ80ЄННЯ рlВНЯ RаJІИЦЬ!СОГО духовено~ва.Зе:
И.П8.ДИИИ оу-з ор ого чериечо:r·о чину оо. Студит1в, покJJ:ихаІіна до жвав~•о ..
го zи,тя з.ниих червечих чин~в, амаганна до nог~ибхювання .оов~'и :r.
внання .цуховено~ва - це ШJІЯХИ до його удосконалення. ШJІях до
вихо
вання :в:овпх хадр:r.в

яноького

1

духовенства,

ооновио~о ананна,

Н'Jдаиня

йому правдивого дух.а хрпо'!и

це вияв nрац1 Митроnолита ва поп1

ховно! Сек:а.нар11 й оонуванн.и Боttословсьхо! Академ:r.l,

якою

8

Ду

доруче&

ня Впа.цuки ~овгl роки хермув.аs '!епер1mн1.1t мn троnолит йосиф Сл1.пи1.

МИтрополит •~дрей оак бра~ живу участь у 11 працях, викладаючи
дпа
.богослов~в uсхетику. Зростання Богословсько! Ахаде1111 в ко~н~
твердиню духовнеі оов:а.ти й богословських наук, а заложене при
~•
''Богословс~>JСе Товариоіfв о" в науковим журналои "5огоспов~а" 1
дев га
виsха праць, виданих Пlд 11 Ф1рмою, це д1ло евроnейськоі sarи.
•о
ввяnо св11t почин в1д Митроnолита Андрея. Серед друRованих прац~ '1•
ві :а.вотитуц11 в теж х:r.n:ька томlБ праць Ми.троnолита Андреа.
А поб1ч прац1 в Христовому виноград1 друга велиха грокадявсь•а
праця·для украінського народу в уо~х д1лян:ках нашого куп:ьтурио~о
:ЕИТ'!Я,

ЯR член.nалатn naнln у австр~~ському nарляментl раз-у-рав

бо·

ронить Митрополит Анд:р~И nрав уRрв.!нс:ьRого народу, захищав ttoro пе
ред воропими аааlУання:мп оус1д1в 1а захlдНlОЇ Галичини. Вlн боре'fь-

.

Р:1..цне Сл cD :J
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OJI j"OIU.JIИO Ва 001311']' 1. л:1<l.1ІЬНИЦ'l'В О DClX ТІ!Ш.Б ~ 136 ЙОГ С ВІЮОК'".f .КDаШ.
ф~хац1ж. Перший в~жаив1ший громадянсьRий вчnнов- це виотуn у 191о р.
в папа~А nанlв в с~~~в1 украінського ун1версите~ у Л~вовз. та D cnpa»1 гапицьRого краввого ст~туту. Дим вистуnом в•адnаD соб~ .~осто~ний
Вяадива кsйже ввесь нар1д Галичини 1 багато правос~авних українцз.в

охз.,цн1х земель,

Даяьиа його nра~я

-

це боротьба за_р1.ст укра1нсьRої культури,

Ц:І.ІІа ннеRа похертв на кулJJжурн:l.

ЦlЛl

И

фондацlї.

З

це

початком свого ми

...

tporioІIИ'IJB&HBJІ засновує ПоRlйни:й Владика ~ерпоnний музей для збережен·
на пак'ятоІ< україн~ького церкrnного мистецтва. Та скоро в на.слз.доІ<

1

ероа~авия музею
чиола його еRсnонатlв не ~lл~ки церковного харак~е
ру, але ). а'ВlТСЬІ<О;tо, купує нв. nриш.щення !:!ого г.арну nалату при
вул 1

Мах.нацьRого ч.42 з., даючи пост1.йно гроn на вдержавпня його, nередае
муsеИ на вnаонlо~ь·укра1нс~ко~о наfоду та надає йому назву "Нацз.оналv
ний музей".
ВОл:t.д

sa

цик дl.лом 1ду'l!: nоол1довв:о щедрl

поzе:р'l'ВИ на

;->онд~цlї :в

yOJX ДlJІЦаах наm:оІ"о хул:ьтурного життя. Гр1:::м;1 з с:в оїх poдoD:r:rx мавт
х~и 1 хu~ропоаичи.х дз.6р n~ддержує Архиерей НауноDе ТоваfпИОТDО lМеШев

чеива, ~-:во "Просвз.tап, вуnуе ма~оR для Господарської Школи D Мило
.ваивl б~.пs С'1'аиис.лавоDа з :метою вихолання хлз.боробсьного стану унра-

1иоькОІ'О oyon:t.JIJ.cтвa на захlдно-овроnей:):ьвиt! ладо Купу~ площз. т.д р~
ВИ:l І'}'О!Саде.ькl ~yд:t.BJI:L, 6урув чита.ttьнl "Проов1та", школи, допомагае
'1'-ВаІ« '1 Р1д1!8 Ьола" /ранlше /Рус:ьJ!.е/ У:краінс:ь:Ке Педагог:~. чне Тоr~арист

во/, "Сз.JІьоьІСий Госnодар". ·3 Кого nочІ~ну основуи:т:ь у ЛЬDODl · "Народн:rс
1 лlкуDання.хворих.

~1ЧНИ~~· д.пя n1днеоення здоровного стану

Дуzе веJІиrу вагу хла.в Митроnолит АндреИ на виховання !i.)JIOД:L
в1.д
кsttueи:иoro доьlльвого в1.ку аж до дозр1.лuх .Лl'r акадешчних. Сожкu ои~

p~t зanдs~D'l'Ь Іому гр~~еву п1ддержку

. ре.цвьоuиьноl tt

nриют у сахиотах,

l

багажо

оа-

академ1чно.ї моло.ц:L знаходить у ньоиу ще,цf.JГО мецена.
tа, ми,ропмиr не Tl.UЬJШ ,цавав на Dдержання ї! гроm, але lH'J: ~ .... '""'1УІіаІJ
о.в 11 Отаарк фlвичним
духовним, ВlДDl~ував о~рз.тсьнl захисти ~ i~~q
~~~, eyotpk.чa:ec.a з малою д:LтDоро:&; ви:в1дувався з розмов 1.з нею :хро ~

1

ваlи~ереоуваиня и nо~реби та вое йшов .їtl назустр:І.ч чи то моральною чи
:асаtер1ЯJІЬнЬю допомогощ. З. в·еликих грошепих допомог· Владики поnсто.1Т~ у
Львоn1 дв:а.
оередн~ zi ноч:L школи nри uанастирях оо .ВасилlяноІ~~ де ~~т ...
хи ухраінеьких д1вчат

р1зноrо сусn1льного походження

д1стали

основну

оов1ту. Дл~ nиховання кадр1n ром1сничої молод1 Фо~дув Митроnоли~

у

!)BOD~ •Рем~свиqу Вурсу", а для плекання т1лесних 1 духових прnнмет
уараlнса:ко! ммод1 доnомаrає оснувати "Вакац1йн1 осе.л1 Длн молодl '1 ~а

&1.r 'tae д.л.в І! диоnсз.иц11 (рунт свl. об' в кти серед прег~рЕuї п:р~rрс;ш
Ql

е .aottиx ІСрrан1.е у 1(apna·ru на Оотодорl 61ля П1,zrлютого юз.д Лl:мницею.

Ть.и sdудоваво в його·фсЕдl.D ва:кац:t..йну оселю длн доросту молод1.Щороку
ООtии хо.под1 користали з в1дпочияку на лон~ І<арпа~с~но1 прпроди ~ а1д

.

114mІІІ провод:;м гв.р-.уnа.ли ~lJIO й духа.'.

Миі!рОПОJІИ'l' Андрс.t! С'l'БОрИ]j ще Й l.Нita. DИXOBHl 1НСТИТУЦ11· ДJІЯ '~C)'J'"' ,
дз., а оаке Ма.п1. Сєм1нар11 у J!ьDOD:L та Рогатии1. - т .sн. :~.н~t::]?'!~'!k!
для
ВКХО»анаR ухраіНСЬКО! МОЛОД1 Б ХрИС7ИЛНСЬКО-~~!ОЛИЦ~КОМ,1 дуС1 На зра80ІС sах1..циьо-еnроnє·Иоький. При ~их 1н~ернатах noncтaJiи в1.д 193о

1',

IUtacичn І'lШ!а.а11, в я:ких молодь д1ста:ваJ!а враsжове релlг:Lйне та
на
•2.оим:r.ие ьих.ованнн й OOD:L ту, а абсол~nенти ма..пИ доступ до вищих mкln.

В цах ~нституц~ях мала змогу nок1нчити оередн~ оов:~.~у також ко~од~ 1

nереол1дузана тодlШТ·Еою державнои: nлаr;ою, що сталG.: п1де>зр1вала багаtо
одини~r. е-пом1.ж не1 за дерхавиу зраду.
Не минула щеА!-J py:~J. Ми·rр:::шолита :1. мистед~кого св1ту. Багато :мa

·.

asp2.D,

окул.ьnт!)рl'І1.;

музик:

n

..

к _::рис"tало з

йог~ І':ро..;..;;~,с!

sy:вo.Jio ово! отуд1.! в краю або 3агра.штцею~

..

т:..·~~..,~ о:.::··

~~

роз,.ивало с:.,оі ~алан~и

.. - r

й

Рlд.Ее Слово

.

ЗЗ,

C!t'Op.

в1дд~вапо ИМФтец~ху .ррислугу своєму оусn~льству, Barawo ~ал~ови~о!
:u:ол~д:1.~ головно з нижч1ІХ сусn1л:ьнцх mар~в., завдн-qуе Ми21рополи~ов~
овоє встуnленна в nopo~n святинь на11с~ И ha~~my блv.окучу вар'вру ~а
в нагородr за це с~у~6у своєму народов~.
Не

т~льни на rу:u:ан1тарн~

~:1.ла,

ane

й

на ваrу друкованого слова

евертав Митрополи~ Андрей пильну увагу. Тому

основУБаБ

1

~дпирав

ф~нансово р~з~ хурнми й видання, яв згаданиИ уже '1AnClORap", · ":Ue ..
та", Дзвони"j "Христсс наша аила"; друнарню "Студ1он" у Львов1,
Коли D 193о р. на укра~ноьве населеннн Галичини опапа ваzка
нелюдсьва пациф~~ац1я як один ~з нелюдських засо61в nриборва~и нев
доволення гн1то:u: населення, Митроnолит Андрей, тод1 вже вахко неду
хиИ, вибрався л1таком до Варшави 1нтервен:1.ювати в ~од~шgього
ПСП)•

ського уряду, Та хоч поїздка. його була. безуоnlmна, оак факт ів.ци др
найвищої 1нстанц11 сильао Пlднlс на дус~ сnонев1ряне тод1 увра1ис•
ке суоnlльс.тв о .. да.JІJ»mим виявом духов о! оtr..ки над украікських насе

ленням обох обрядlD був голосний nротест Митрополита проtи ни~виа
церков nраnоохавних укра!нц1в ва Воnин~ 1 Хоnмщин1
П1дns~ ~а па
отироькиtt лист Митроnолита до тих
nереол1дуваних за В1ру
при•
иижених укра!нц~~.
Так1 й под~бН1 гуманн1 д1nа належали до щоденких кайzе пра~~

1

ze

ПОR1ЙНОГО Владики,

1

ВОDДИ заглянуло ЙОГО ОІ<О, ЧИ ЙОГО дукка, ВОDДИ

був приоутнlй його дух • Не злаУе.JІа його духа ва nа недуга, що при
хувала його до ~1XRa И фотелю в1д 1931 р. аж до скерти. Хоч не Х1~
В1н встати на ноги, то nереноаили його на фотел1 чи. хекти~ в папа~

ти до церкви~ чи до авта, коли мав в1дбути дорогу
чи то до яко1 lИ
OT:ZifYЦ3.1, чи на ПJ!ОЩУ' Соко.п:а~·Ба:rь1са, чи ДО п~длютого на
nft В1,Ц
почииок. Довелос~ Митроnопитов1 переж~ти D~йну· в
р,
р.
перенести переол1.дування ~ервви в

тих роках,

1939

nережИти

Jll.
1 .941
,
к.1н, 1 'lpyO

rестапа у митроnолич1! nала.т1. Митроnолит Андрей му~ьо ставив чоао
воявим неоправедливостям 1 насиллям. Переол1дування Церкви боп~аев•
каки переносив

Зl

сто1чник опокоек

1

загр1вав

та додавав

духа·

Пl.Ц•

чиненому духопенству И в1риик, З метою оборони українськоі гр,-ка~.
Церкnи створив Миtрсполит Андрей в рр. 1939-41 nерманентний Собор
для

свого

дуХовенства,

Не побояпоя Митрополит вистуnити з в1дкритим листо:u: проти
sв1рсьвого винищування жид1вського населення нацистами в рр,1941·44.
Сnло тех отавив чоло проти насил·ьного вnроваджуванни кoOROD•
оького православ'я з'ноюи:u: приходом больmевик1ІJ на з~з.дньо-увраів~
ОЬR1 землз. в 1944 р. Та не видер~в ва~ого удару~ заперечення
Бо~
~о~ правди. Втомлений zиттяк, на·поров1
року життя заикнуD цав~
·хи опрацьопан~

78

о~~ внязь украінськоі Церкви,

людина серед нашого народу 1

най61льmа nlд -~оІ чnо

в день 1 .~ис~опаАа
року, в пак$ятцу р1чницю великого нац1оналаного зриву в~ди~о
-унраіноьких земель. Умер UоМсей, не дов1вши свого народу до об~~о

1944

украінс~кий Мойсей,

вано1 sew11. Та не покинув не.о без sanoв1 ту й оп1ки. nого. дух :81таs
~z його народом на воzиому клаптиву рз.дної землl И на вигн~.йо
го могу~ня nостать

1

д1ла

-

це заnов1т незабутнього Владики,

Не в силз. D коротк:1.й ста~т~ воеб1~о накреслити цю вехетеис~кr
поста~ь в lСТ'Орз.і украінського народу, П1сля з~брання ус~х наВ1'fЬ
ваttдр16н1ших джерел катер~ялз.в
причинк~в до життя й дз.яльнооти

1

Митропаnпта Андрея якась щаслива, Богом обдароnаІ~ руха sобравИ'fЬ
ионограф~і цього духового велета украінського народу, А

во1

7

його д1ла, що nричинилися де п1днесення культурного plDHЯ ухраіноь
хого народу збудували Йому величаDи~ живий пам'~тчик у вдячних оер
цях усього увраї:rоьlеого народу.

зewr::L нз.я:ка. n opo%ra. сила.

1

Цього zиDого nам' ятнива не з1тре

не знищить його pytca супостата, Митропо•

лит ~дреn жnпе в душах увраїноьк~го народу тав до~го 1
жимо

народо

а

як дonro zа

Стор.

34.
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Сло11 о

ВІКТОР БЕР

За нашого часу л1тература стала nол1тикою.
треба починати~
шнього,

а

не

Ось теза 1

в якої

якщо ми хочемо говорити про л~тературу сьогодн:t.-

вчорашнього

·

дня.

n:z:

Так наІ<реслюється nринциnове розходження
нами й колом
тих 1дей, що їх пле~ало
столlття, бо
стол~ття трималося

19

nротилеШІого

nогляду:

19

воно

не

ототожнювало,

а

розмежовувало

JІ:1.

тературу И nол~тикуІ
стол1ття nлекала уявлення·nриватного nоета й ~дею парти

19

кулярп.ої nоев~ї. Поезlя для 19 ст ~ HlECOJIИ не була актоv аднасти
И виявом суц1л~ности; її завжди розглядали в аоnект1. ровдр1.бненої
:множипнооти.

Мова йшла про

оо16ІІ!.СТ'Ь nоев1.ї

н~ в1д кого незвJ-rежного,
творить для

себе

з

про ген:І.я,

Jередини

И про поета,

ствер

в1дпов~дно до того - про свободу
про митця, :н:Lчи:м не зв'язаного й

джепого в його Вlдовремленостl;
lНДИВlдУал:ьної тnорчости nоета;

що па самот:L в садах

noes1.1

uебео

19

Два образи були поширен:L в
от.: образ веn в слонової во
Вежа з слонової коати nовинна була оимвОJазу
вати в1докрем:лепу 1вольо.вап1сть заУRнено;rо в соб1 поета;
флейта
Пана була образом природної nоез1ї: сn1ву; nоез:Lї, як стих:L1,л:L
ричного надхнення, що па.роджуєтьсfІ s себе. Та вже в друг1й чвер
Тl 2о стол1ття їх було зне~нено :1 вtп<инено геть на ш00<1
СМ1.т
ники. І хлоnчИІШ в тtрика:ми, п1дхопивши священний С:Lрzнко Пана, в
сти й флейти Пана.

зневавз.

гнали

його

по

RЮLlннях

бляшану бан:ьЕСУ 1

nlдК.1W.даючи 1

як

порожню

19

. CBlT

JIИtf,;

вулиць,

CTa-

ЗМlНИВ СВОЮ ЯК1СТЬ.
СТОЛlТТЯ СпрИЙМаЛО :Z:ИТТЯ,ЯR
тотош1И ооб1 рух 1 що f: розвитком, який здз.t:іспювтьоя по пр~r

Ml~. мn уявляемо соб:L ЖіlТТЯ 1накше. Нашою уявою керув образ гра
Нl. Ми з:на.вмо:не вс1 переходять через злами гран1 1 н1коли прос
Тlр за гранню не в1дкриваєтьuя n·l.цра.зу 1 Ми сnовнен:L почуття
не
сталости, страху tt тривоги. Блакптно-б:Lлий nром1нь 1 пряиий
як
:меч, прор1зув з-за краю·гран~ н1ЧІ11 темряву; земля лишається ле
хати в перухом1tt

п1тьм1,

Тен:денц~я нашого часу ототоЖІшти л1тературу
ремогла внутр1шn1й

сnротив nи:с:ьменник1вJ

ля звичний образ.5вlту,

tt

що в паn

ЛЕ в1н склався ще·в

19

ст.

nол1ТИК"'f
ДІІ1

пе

одстоюва

В11fна в Еспа

Н11 й боі за П1дкарnаття бул:u проломом, початковим провlстям,nе
ршим випробуванням. Даре:м:Іо було б переконувати когось, що аu~т
ВМ1.НеНОЇ ЯКОUТИ ТО'l'ОЖН:LЙ З ТІІМ 1 Я:КlіМ DlH 6yD ПlBO'l'OJilTTЯ ТОJСУ,l

дея л1тератури,

ототожнезої

Вона репрезентув тиn 1дейJ
щених граней.

з noл:J.~IIRoю 1 не в жадною абстраRЦ1.8DІ
власт-пnих наш:Lй д1йсност1, часу
зм1 ..

Ідею свободи ~ворчости обстоювало 19 стол1.ття; 1.дею обов'я
зку Й :МОбlJІlВаЦlЙНОЇ lJOTOBOCTЦ 20 СТОЛlТТЯ, "YCl буржуазm.. ПИС:Ь'"'
Уенни:ки знали спокус-у бевв1дnов1·дальностп:", твердить :,А,П. Сартр 1
OCHOBOПOJIOJCliИK

l

Дlдер

е1Ц311СТеНЦ1ЯЛ1 в:му:

"ПрОТЯГОМ СТОЛ1.

TTJi

ЦJІ

безв~дпов1далья1сть стала "нормою з:иттьов ого ШJІяху письменника".
~На ~tt погляд, - зауважує дал1 Сартр, - Флобер ~ брати Гонкур

P:tдrre CJtoв6

Стор.

неоу'l'Ь Б1..Ц1У(')В:tд&Jt~~·uть за ,Реакц1.ю,

m.cu

я~еа прnйШJІа

Кокуни,

З5.

а,цzеж

»они не написади sадного · рядRа, що~ уr;-7qти це ЛhХО. Мен1. о:кажутr-,
що це ~е було іх саравою. Але чи QYB процес Калаqа справою Вольтер~.
або приоу.ц Дрейфу.оа справою Зохл? Чи була ад:u:1.н1.ст:рац:tя в Конго
справою Андре Х'l.да?

Кожен з

цих пись:менни~е:tв

за

овоrо пттл,опииив

шись в под:tбноиу nояоженн1., розум1в, що вlн несе Зlдnов:tдаль~оть,
.FIR письиенних. Нас цьому навч~ла нlмець:Е:В. о:купад:І.я-!"
· "Нl:мецьва oRynaцl.FI навчила на о· в1.дnов1 дальности! •• Твердячи це,
:.it.П.Cap'l'p мав на уваз1.

.

пов:tда..і'ІЬН:tсть

пись:менюш1в.

пис .ь:меннина .ва св1И

ПОJІ1.ТИЧБУ- ДОЛЮ

'"B:LTY.
.
У р:tвних краівах на рlзнихеетаnах

-

naц:t1.

писькенниtш зрозуи1ли,

npo

Вlн говорив

чао,

про його

-

!Іоnтичну в:tд

В'lдnов::Lдальm.оть

в Франц~! ва RlУецькоІ

за

oxy-

що за нашого часу п_о.Пl'l'ИRа ·став при

мусо:ви:u: обов'лsко~ пцсьменника, що л:tтература а по.п~тикою. "ЯRщо
б
ки, - пише Сар~р, - були н1м1. й нерухок:t, лк ~~к:tиь, сама вzе
наша
пасивн:tст~ була 6 ~инн:tстю. Хтось ц1ле zиття свое ~г праuю~ати над
романом·про хет~~:tв; ~ама вже ~ого с~рииап1оть означала б певну по
зиц~ю
Кожне слово писькенника в:tдгукувтьсн лупою; мовчання так

•••

оако!"
Франсуа Мор1як 1 видатний прозаік оучасноі· Франц~%, письменник
зово1м :tнmqro rатунку И напрямку ц1z Ж.П.Сартр, католик, поп~тичниІ
радник де ·TvJtя:, ·в роки охуnацз.і писав 1 вlд:м:ежовуючи свої погляди

ВlД ПОГЛЯД1.Б Гете на ПOJI:lTИRy: "Старий rете, стоячи :аа пораз~

ности,

не хот~в

витратити

н1

1.

nогллду,н1

думки

.AJI.e

на пол1тику}

ВlЧ

на

те,що

в1н називав ":uетушнею облуд
насильств",
цн vетуm:ня в паш.а без
по~ередня справа: йона тор~авться нао
ми ивиказали б себе
ни~уИ
боягузаии, я~ещо
~ибрали для себе 1.нmу, та~у зручну І ви~дцу
по
зиц:Lю в:lдонреwtе!'rооти!" )tоб з·робити ц~ свою дуv.ку m,e б1льш наочною,

1

t

Франсуа Мор1як вибирав традиц1МниИ, але завжди незм1нно траг~чниІ
о1раз xpec-ra. "~риматиол поза ц:tєю :метушнею? запитує· :в1н: СпогJІ.s:да

n

l-

ти згори вниз вс:в:> без:u:ежн~ст:ь тор·rур? 'І'ак 1 але
коzн1м раз1 не
накше~ я:к· т:tльки· з хреста
Ми повинн1. лишитися на висст1 mхбвацз. .І

.•

:ми

знавио,

що

та,

ла як1й

помертХр~стос,

була

дуже нивьва:

пси при-

ходили й лизали ноги розn'ятого раба!"
·
Б:tографlл пиаь:u:еннина з:м:1нила свою дотепер~mню функц:tю.
менник переотав

Пись

бути ~еанцеляриотом або л1ричним мандр1вникоu,

яжик

в1.н був доо1. 3 бродяги або з протокольного рег1.отратора в1н став
вол~ок. Лиш~· те, що в:t·н в волком, це І дає йоиу право бути СІJогоднl

-

•

письменником:. Іотина цьоrо
~отальн~і коб1л1зова~ости св1ту
буха
зоDс:tм чужа кожному з нас ще двадця'l'ь рок1в тоиу. Тодl уя5ленняv
про nисьменника ще·верувала 1дел

nо~икання

Вlдповlдальнооти. На сьо~одRl

аао~пила ~нша:

х~тературу й по~1тику.

Б1ограф1я Андре Мальро
льро·- писькеннии,

~,

ян л1туи 1

-

мислитель,

11

поета до

саuоти й

без

виuога ото~охви~и

на~яскрав:tmий приклад цих зрушень.Uа
воян,

Вlн

брав участь

в

боях в Кита!

в .в1Ин1 з фаиизмом в Еспан:tІ~ П1д час н1:u:ецької

oxyna-

цll Франц11 в в1f.t~ 39-45 рр~ DlP. Repynan одн1вю· в n1д~1льнцх груп
Опору /Резистаноу/.·Влз.т~у 44 р, гесша~о заарештувало його й засу

na

дuо
кару смерти,
годин перед стратою#
менника витончилось"
ХОЛИ СЬОГОДНl ХТОСЬ

кенника,

В1Н: ве загинув т од~ лише '!·ому~ що, за
Rlльха
сn1льники встигли врятувати його. Життя
nись
воно досягло гостроти ~1.льо~ииного ножа.

Touy#

З

ЛlТературознаВЦlD

замкненого в ба.шт1 з

можу зрозук1ти

це,

0ДСТОЮЄ

слонової :кости~

як 1сторизм,

зведений

lЗОЛЬОВаНlСТЬ

ПИСЬ

:китаізм л1тератури,

в nринцяп,

або як

я

б~зnння:

"Л вол1ю цього!",але в хадн1.1l разl. не як вивнання нашої д1.йсности

TaROD, .FIKOIO
ти,

ВОНа Є НШ!J.., fі~оь:менни::И DИЙІПЛll 3

68ЕТ~ З СХ:С'НОВОЇ КОЯu

в нк1И вони nеребугRли в час1в Теофз.ля: tот;е. Вони не ~отреб~

--.....

hдве Сnо:во

·,._··------

-----~--------._.,..---------·
1'88 ~--tw·, •Об Jф:J.J!'!ИJ

t8!18J

tІJМ&а• ..,.-ов2.ое11.
карвОІDаІІІІ•

k,цеа

raum,

·J'a.ttJ)JU.J)JitS- . . . . . . ,

JUt aot'p&oms on1 t.

не .коr.па ваоfупи~• каача1 ....а.

Ra~~• заа aalt~• ~enep ие в садах noes~!, а
ПО1SО&Q8ВВІІХ СS:f,ЦИ1В •·
.•

Ц•оrо АООХ~Ь, щоб СtDердит», •о•

~~

I'UJ)Ц1.1)•

жа)UІа фав-.,.,..,..а. aop~zeaa

8

aorne,..

~ uрав•дах

8&8882ХfК8М

1дея еоц1sльноrо аризиачевнв пиоькеиикаа,

~~еа

Y4D•

оtоwоаиев•

КЯ :1.!'8pa'JY'plt І ПОJІ:У.ТИКИ ие 8 продуК1'0К .flltO!.C• a&Jte8JC7UpJІo1 ДО:В•
'ІРИИ11 1 ,IJB Це 8"Ц&8'!ЬОЯ как, ЩО 8DИ:К.ХВ МИО.7ІИ1f.• UW~Jd 19
O'fQ•
пз.,,.а, .aa~erop1aa ПJІJ)рмlетиЬиа 1t pena'f•ltaD8• Ц. ааас-rи:ва npaвaae~o,t· ~обв 1 1ден епахапьиоrо обоя~ І t•DJ• ~а&ва 1деs,1•
деs ае nрааа~во~.1.и1п;1ятиюи tt nарт•хухяраоrа ар~ааавва, а
:z.дesc
всьо~о иа•оrо qицу, сприІивтого в lto~o ~zoct~.·~ ввробnявтьоа

ноьиІ ~ІШ 1деІL rатунок 1деіt,

19 1 18 в1ав, 11о11а:я.ц на
!UC'l'J. • IIJI • JUC 8SЗ,ЦВ.ИНJІ

· одІСа,ца»чи

~де11 постуrtу,

в1дш.нних о,ц 1.це1,

u

а:а1 спкравоа

буття з:аа.нився, Какт •ХJuачи• бy~!I.IJU 1J1!!r
JІЮДИИИ, ЩО ЙОl'О ТDОрИ'ІЬ • Фраису"а llop1JІX,
як зоnн1mньо1· .цаиости,

п••е:

"Поступ nJ)Д•

.отва в яи•е ~f. його некав nава серцяки людеІ добро1 во~.~н ие
в zад11а 1О'lоричва необх1диз.сть. /Лянцелот, 1946, І,о.2З/.

г. ПОЛ1ТИЧК1 розкеzувания ехваоте~аа18М,
Л~!І~ратура в по~ти:кою. Чи еиаwит~ це, •о ваоа~ ~tературвв
rо RDИ~ КИ М)"ОИКО mуІСа'ІИ не D JІ:І.Тератур~; а D фаJС'І8Х ПОJ11ТИІСИ? 1
вОJІи

л

пищу

про

е:кsиотевІUял1ак,-

то

не зиачит:ь

це,

~о

в

поввиеп

rоворити ве про· n1тературу Фравцз.!, а про 11· пм1тичm. пар~:J.1,про
n~IВJ
рр,, про в~йоьхову поразху ФравЦ11, :ка'l'аотрофу. П1,Ц
Дюи•1рхох, и1кецьху окуnац1ю й рух опору, про РеІио, Іетева,
де

39·45

r~я? Чому? Зрештою, ЩО СПlJІЬИОГО КlZ B018D Ц18D. "о~ИШD насиz~D
1 облуд•, RK ВИОХОВИDОJІ fете про ПОJІlТИку, 1·~1'1'epa~pB0J) TDOp~
OD &аи•Похь С~ртра, роканами Сико~и де Бовуар; п'воаки А.Ка~оа І
Аиу1? Еивистевц~ЯJІ:&.з:м: чисто лз.тературиа теч::а.а, JІка ие О\'о1т:& D zа-

noe

·диому D1ДКоаеиК1 до яхо1~ебудь з сучаоних по~1тичвкх парт1й.І

z

~аки а·nрккуиевиІ
ПІ»І~7ИЦ1•

шукати

Dlдnравних точок ие

n

~1тера~ур1,

а

в

·

Не ева))·, чк пощастить· :ме~1 nередаІJи nою oua~ИJ.O'l':& ои'!'уацз.і,

а.ие а примаду вс1х зусиль, щоб бути точним. Зв'нок тев наІ<рео
хюетьоя в '1'а:к1й nосл1дqвност1: лз.тература, це поz1тика, попlти:ка,

•е пар~11, na~1i де народ 1 ~ра!на. Сьогоднl поп1тиху роблять
na)тll, одпа, дDl чи к1льха,це не :мав посутно~о ·вначення.
Парт1l
еас~ають народ.

Бкерти за Dlтчизну,

сьо~одп1 це Dкерти За

пар

'1'11). 1Ш иаzе~о вар од, але мавко на уваз1 парт1·D. · ІІзрт1Іиий харак

tер ваио~о уавлення про народ з. кра!ну станоDИ!Ь,

коживво,найоnе

цифJ.ЧІU.q оева:ку на.шо~о ОDlтог.пядої.lОІ•о :мислення за оотв.ип1
tИ.П2.~~а.

деоя

Отае, коnа Іде не про л1тературн1 традиц11 ФранЦ11, ве про
фр&ПЦ18ЬХИЙ ~кав ДО JІ1Тератури, не про оn1нку nJ)ДOЬROi ГlДНОСТИ

еваченвак 1 noцe'l, я:ке за.Мкав той або івшиИ

n

.п1.тератур1, е.

про

Фраиzg.ю 39 pQry-·, коли nона була n з.люз11 оuи .onolx apn tt 1. сво в!
мииу~о! вежвЧl. ~йськова nоразка Франц1!· була одво~аоно поразкою

11 ура,цоuх пе.рт1И. Іх "дискnал1ф1ка.ц1вю", ях.ІІ(о висJІовиt.rио» ковоІJ

OttQpt.ronцlв. Не урядоDl парт~ї ІІІ Рvсnубл~хи орrан~зували спротив
фравцу"З)ІСОІ'О ИарО,lС7 ПрОТИ Н:І.КеЦЬКИХ окуnан81D m..цlqac D~ІИИ • П~С.Л.ІІ
DlІии до nавда прийШJІи неурядоn1 nарт~! nередповиного чаа.у: коuу

КіОtичиа пар,1а,

в

одноrо боку,

1

католицька,

в другого.

37.

С11ор.

Р:~.дне Слово

---------------------~~------------------------------------------J!iмaнJD.e.1,tЬ. Му~ З.ДеОЛОГ:J.ЧНИЙ иата:аtО!С Г'РУЦИ ПUСмtеННИІ<:LВ,
И8НИХ дoDI<OJia zypвaz:r "Ecnp~

,,.J

ZЛИІІОС!r:l. розю' .а:заnнл: католидиа:м,
була дя ф<..1р1.о~л.а.,

rreu;r-uп! е

п:роD~ДН:t. паnрю.ШИ;

те,

Об'в~

бачит:ь для )tа.йбутнього і'-lл:ькп дв~ ко

~бо кохун1-зv:. Н1t би не вагос'!'ре!tа

що в

ІСа'l'uЛЯЦ:Ь:КИ:t! l

францу:зь:к1.fіt .п:~t;rept\~,ryp1.

~сиу-в два

1<0Jіі:УН1СТИ.ЧRИК, lШ:рІ<СИСТСЬRИЙ

•

Розuсху~а:rrпл л~тер1.турних нanpюnc:n достекеnFо Ч1.т:ке:
Rа'l'ОJІИ
дизи
антn-католици~и. Воно ц1лном Dl~noDlдaв полlтичноку розчлену

1

ванню Фраи~1,

в як~І xounap'l'з.я з. ~П tnарт~я ааро~ореоцубхз.вавоь

кого руху/ С'!аИОІІJUІТЬ .цвз. ве.Ідуzч2. й вe.lбt~JJJO. пар~11, На одиоку

боцз. ха~оnвк Вз.доJ ва дру~оМ1 ~окуи1от USpaex~ Торее.
· Rокевкnа'l'ура ~~~ера'l'уриих иanpaux1n ие uав ~чого сП:Lльвоrо

'l'ot,

яна з.оцrвма

n

JІ2.8fератур~: доо1,

Вона ПOD'l'Opl)s

в

noa1.'!~JQIY иокев

кл.я.rур"1 пар'l1-І. Жauol Іfеидеиц:~.1 .цо в~дохреаеива. IU.'Ioro, що
nиа
еуваnо б ва аnrоио~от~ uитця І кистецтва. ВАвпак~ Ц1пкоnита оrо
леН1.(!Тt» JCOИO'Ipyitщtl. ПрО'tилеzm.О!'Ь двох ·провз.дии ІІ1.ІІОре.ІfУРИИХ ие.п
рякк1D n Фраиц1.1 ие ~~!'ера'!уриа, а пох1tичио-па~1Ів~.
Мз.цне ;nиво иaпonиt:Js ке.пех, ими,иtt О!ОІ'ОДИ1 в•ер'!:Ь az по oan
DlНЦЗ.І

'

"М:l.z Цl ДІ1;L ГOJlODHl lдetfн3. '!'eЧll 13T!ICJiYDCЯ ВlДНЄД8.DR8. НОВИЙ

фз..ttософlчно .. спlтоглядоDий напряv- е:ке.ис~енц1t%Ь.зк", вауважув С.Г.
7Мfр,ІІ,~т.87/. Отже, ян зааначе.є !Ой же автор,
тр в напрями ха•
ра:ктеризують

c:ьoГOflHl

~ове

життя Франц11:

мар:ксивu,

ка'!'опицизк,е•

еисІРендl о1Юл1.в:м'' ;с .86;. Згадкою про екзисте1щ1. онал1.вк л не хочу m.чого спростопувати D сказаному uище. Hanna:кR~ лише ствердити. Евап

СІРенц:Lлл~зм, ЯІ$ Лlтератур:о~иt;t напрямах в фlЛОС<-'Фсь:кою нaanoD,i!e· тu-~r
ки не стан~nить жадного пинятну з· вих1диої теsи про л1тера~у,•о е

ПОJІlТИІ(ОЮ, е. саме суцlл:ьно її· С'РDерд:асув. Пепн1. групи лз.вої радикал~r
ио настроєно! ЦiтeлlrJeuщ.l., що, разом з натоJtинаn й 1СОw:уІІ1Стаки,
брали участь D ру01 Опору, нинl Dолlють 1деолоr1.чно розмеzуnа~иоь в
ними. Вони г.ол1ють D~тnорити сDою окрему фlлософсько-л1.тере.~иу
до:ктрuну 1 яRа не була б
церкvnниu :ке.тех~зисок, ан~ повторенвяк

Hl

"комун1стичного манз.фесту" Маркса. Во11и nре'l'ендуютtt на те,

йти оn1й nласнай шллх

1

:щоб зна

оноDити революд1.ю. Еквистенцз.яхз.сти каау~ь

'

прu духспу кризу революц1.ї.

На перnшх порах могло вдапатися" що, перебуnаючи в опо~ицз.l до
t<ато;и:к~в, екеистецц1иnз.сти йдуть ноr~ n ногу з каркоис,аки, Окре~
писJtоплеиия D "Нопих часах", орге.и1 еввиотепдз.я.nl.стlв, ,ЦаD8..11И
д.trя
цього достат~І прив~д. Досить ввnести хо~а б т1. урочио'!l ве.аnи, •о
з ники D цьоку журналз. висІРупав Марсель Мерло-Поит~.
ЯІ<.м.о станетJ.

''

ся страйв, ки, • декдяруnав останн~й, - будекс ва страйиарз.n!
Ях~о
nочнеться гроu~янсьt<а DЗ.й~а, ми буде~о разом в про~етар~я~оuІ
З
пролетарз.яток ... будемо працю~е.ти над nз.дбудоnою, В дsвий кокен~ не
'МОЖНа робИТИ :ВlЧО%"0 l:В111ОІ'О 11 •

"Лиmе майбу'l'нв нашоі епохи попиппо t.ути nредке'l'оuинаших зусил~"

заяпляв Ж.П. Сартр в nрограм:ов1t! статtl, що нею од:крива.пось пе~ше ча
ело ноnого пиданнл: "ЯІ< зноп пl.дроди~ься~. краіна? Як сме.дутьса nz-

народнl пзавмиви? Яle:t буду'l':ь соц1лл:ьн~ фс·:гми? Чи пepeuozy~t. ОИJІВ ре
аІСЦ11? Чй, навnаки, станеться реполюц1л 1. я:коrо rатунк,у вона
~0~1

буде? Це майбутне ии робимо наши~,
хочемо· його мати жадним 1нmим!"

••

-

Б,Дегерnе, ЯІ<Ий п"Во:рт унд.Та.т"

п1д:креслюе ·Сартр,

/1946,!/

- 1

ки не

ОІ!Ублз.куваn огnJІд оу

че.сної тф:ранцузьно1 пер1 оди:ки, ·оnиняючись на виданнях

eu истенщu:1-

стlв, зауважу-в: ''В обJ!астl а:кц1ї е:кеистенцlоналlети стоять J.r.fX.e
близько АО ка.рІССИСТ1D, Це засDlдчують статт1 Мерло~Понт1 D "Нопих

2/ 1

Жана Бофре

n

напахується

О'fОТожнити

ц1

часах" /lt
не

)/J.{'j Дегерпе.~

"Конфлюанс" Лі
дпа

напрямни,

7/
то

І 1 якщо Дerepne

D

І<ОZН1У

раз1,

на

з.:
;.ry-

1снує J..:ожливlст:ь, що їх nр_е,r;ста.Dяини nри~дуть до пзає-

CtrtJp, 88.

- ....-.--...-.__,_ ___ ..........

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

мие~о поро~внs ~

n

_ ...... ~-·--·----..-

....

--.--

Р1.дне Слово

те~ або пирз.шальн~ дв1 до с~льної аRц1ї,

••

В оо~а.&них битвах ензистенцз.ял1сти стоятимуть поруч з карнсиста-

uв•

fo,144/ ~

.

.

ровходzечня ш.ж ензистенцз..r:rл1ст~ми И :u:е.рнси.з:мом: онз.ва.ли
ол б~аьшики, нз.х це гадав Дегерnе, коли D1H np~цycxan можnип1ст•

O;t!(M

~еав:uноІ"о порозумз.нья ш.z ними, В останнз.tt час JА:.П.Сартр виступNJ в
ОІJІатте:ю "Матер1Я.Л1зк :1 революц1я", в я::ю.И Dlн з' лсоnуе позиц::t.ю енви

О!rеВЦ1.ШІ1ЗJСУ ·,цо марксизму, - не sa1tnиИ дшшз того, нкою u1рью n во.n
,цю. дlте:ратурнз. пробJІоuи nepermeтeн1 в nол1тичним.и. Лі торатурне

n

,P081lЄжyDaиRR 8 необХ1.ДН10ТD OT8.G' ПОЛl ТИЧНИМ • Лlтературна. ДlІСІ:УСlЯ
обер~автьоя пе.рт1~ною суперечною.·
:Моюа ttдe про JІШВХИ · реполюц1ї. ·Ставлячи пита.ннл, яt<ою :мо.є
бути

· реВОJІІЩlЯІ. ЩО nрийде, J.,П.Сартр Dl,t;nOU1Дae:,
11ою,

ЩО I10HD. ІІОJЗИННЕl бутп lH·
ю.ж 1і ',1і!МЯD'l'Ь собз. матер1я:л1 сти. На nerшиtt ІІJІ.нн Dlн nисувае

не ре:воп.,цз.ю,· а реводюд~онера,

не ш:1рт1ю,. ·а людину,

не маси, а

n

Дпп иьоrо важи~ь D реnолюц1і не реnолюц1я, а
с
о 6 о д а·
D О 1/. J) Ц 1 О Н е р О. , "ВlДПОlJlДПО ДО OCIIOD ЙОГО фlJТОСОфlЇ,

тр::L СаР,розих nркува.нь стоїть не р:Lч,

В:Lн не І'ОDорить про револ:rщ1ю,

н1 aE.t:кon,

ан1 з.дея,

а про penoJпщl он ера!"

ЯR

1

особу.

р е В цен

а щDдпна.

І<ожен л:~.

во6ур~азиий, радикалDно-настроєни~ 1нтел1rент, Сартр свою су6'е:н
'l'Иnпу, оообио'l'у реnолюцз.йн1от:ь ста!Jить nонад .усе. а u1єї r.vзиц1ї mн
ро$ке~оnуе матер1ял1з:м

поруnс.ІЩл· .пюдиШІ.

1

революц1.:ю.

Ма.терlпл:з..з}fОDl

Сартр nронлямув сп ободу

n

люд1а,

вз.н зо.:..,~Lдзв

1Г

а не в І>еча.х.

"Я.Кщqб людина не була перв1он:о сDободна, то лк би nопа J.-:огле.. кислп

tи аоб1 onoCSoдy?",
в1а· спод1вавтьоя

-

ось теза,

ви:1 рати

:метафlзична й умоюнв.,

на ::.tрупж1. 1пtol

<5~~ за ре1;олюц1ю на хор-исть ензпстснц1лл:а.•

в~. "Праnдива JІюдсьха натураt':

-це та зброл,

що нею оперує Сартр.

Вlн праttне nщзерцrти реполюцз.онероn1 .сп ободу. ~re, чого nотребує нащ
чао, f.I'e, ttoro потребу о
пригн~чениtt, це., на ttoгo дум:н.у. nоDерну~и со-

posynнн.u суб 1 вктиІJ.ности. Св обо:'\ а рсnо.тrюц:.t.онера й суб' е:нтию~з:м,
Є OCHODOПOJIOЖIIl lдеї Сартра,
·
Та:ка е та. ноDа, екз истенц:t. онал:ьно _nи значена СDободаі яку s-'J.Xи~
1\S.fl Са.ртр з. яна, на йоrо ду'МJ(у J не MlHJ н1 чого сn1лд:r 7 ()ГО нз. з
рацl
ОВМЗ.О!!ІИЧНою CD060ДO:D б-ур:JІС]О.ЗНО·-:lДGІЗ.ЛlСТИ'1ТfОЇ· доби, Н~ З матерlJІЛ1Оі~ИТ.ХНОЮ наmо1, ••rсторичsа. година ;р.ш нonol. ф:t.лософз.ї pєвc:rrl!'):n::tї, для
НО1JОЇ 11СИХОЛОІ"1Ї реDОЛЮЦ1 і;tноЇ О.КЦl.Ї 1 П03-1. cyм:n"l РОМ, Пр!іі!ПІJІО. • Чи Не
вую.в е:квис'l'енц1ял:Lзм, наfіf.~ИІІСІ..мJ...ч:Іlшиt! · сьогп;~r-а дyxonиtl ру,х" ш-::r:o
pltoтat~и цю rодину?" nитав апт·ор статтl. "Духо~л :Rри·з~ г~nолюч~ї ,п_.;;~
екsио~е!ІЦ1Я.П1зм l. ltoгo н~'.СЛlдrш" ;~Іоє Ца.ИтутпJ 1 21-Х·-4о, Мrонхен;,

61.

TaJCl

Ми цьо:rо а:а: R.lQK не думаемо .• Зрс·:nrт ою, ен зистенц1 rш1.au JIП!ite

рактернп« пока.зшr:к того,

ха

.r~ко1> У-ір ою з:и:·L:'JarE;lЩlн здз. она чи неад1.6на.

за.оnо1ти реполюц11іr.~.1 тенденц:~.·r rюl!ої доби, Що nриtі:ма.с :t.. що не nриИ
кав ехзистенцз.ял1зм? ЕкзіІСТеІШІ.fІJІ:J.зм nизнає соцlнльпу фу:н:кцз.ю ·Лlте
ра'1'ури, визнав, що nисr)нuпни:к повююн стояти :r.:середи:н.L бо!:u 1· бути,

J.tK

DИСJІОD.пюетьсп: Сарт:р,

Зt)6оn'нзаним,

''Длл нао,

-

nршшпчуа J.Іo,ll.

Сартр, .. пиаькеnни:к не ~ н1. охоронець святого лсгн:ю, н1 Ap1.fZjJ:ь; D1H
отоlт~ nоередин1 боротьби 1 в вобоn'изаниtl", "Л1тературв., - запплнє
Capt~p, - D х.'lдЮ.м рав1 не СМlЕІ вабуr)а.Т).{ про сnою з обоn; язЕш1.ст:ь!"
Сартр СD1до:миИ праnдюзих нор1ннl1З cn оїх 1~e~t: це - боротьба.
nрот:
нз.иецьких 1нтGр11ент::t.n. І IJ цьому йс.'го вище .tt оста.нпе н~.-~бан
~я. ІЬ.:u:ецька o:к-.rrro.u1.л наnчила нас r:::t.дnоnl;~мьности!" Вер:кор: · один

·

в нa.f.inиltllTHlшиx nредстаnнд&1 D Jil терt:~.тури Реюtс•l'а.псу, D статт:а., при
ОD~чеm:й nис~кенсжDу ~их рок1 D, nназує Шl nроn1дн1. о:знз:ки Jaтoprtтy~·
:НОЇ продуКЦll • ''Лl терату·ра, .ГІІИ. D:ї;ІХОДИJІа. D' Пl ДП1.ЛJІ1. D ро:ЮІ окуnац11,
ttоnинна була перенонугз.ти·' лmде:М 1 вест:и іх, ц~ була.· П1Jоп~І'n:н.ци:сто:ьм

ке. n1тературs.. Вона була д::t. е:ю 1 а. не духОІ:;п.t тnорцеu ~ І і заnд~нн-я по
хнгмо D ТО~ 1 ЩОб 1 Dl.ШOpZнJ~ t)П1КtЧ•~ J.."Q] ЧO:IOlilJ; :"I"'TJ. ··rn TJ :'Р''"_"''ГnЧ" 1 прО•
~истояfи аж до скер~и'"

С~ор.

F1дне Слово

39.

r" -

"П:ро'!ИОtrоятв az до омерти
тtuce буzо aaJtдrшRJІ. !ма була
мета n~теращури. !ака &,ran !і ~ра!,. Омер~~ атаnоnиаа собою 11

по:риу,

DИЗВ8Ч8.Ха ОО.,&ИИІJ І'рВ.ИЬ 1і t<рИС'!МlЗ!І.Ц~і. Поза ЦИJ.І

CJIODa

пoe~lD ~ nроза1к•n ве хапи zадноrо зиачGння. Вопи втрачали сn~й
сенс, "Пис~хеиииви "зброю критики" обернули на "хри~иq збровю"•

Поеw·nио'!упав, кк оаботахвик,

професор лк терористІ" ;дегерпе,о.

Кииевиf& до D'яввиЦ::L, не мавши н~ олlnця:,н~·паперу,Жан Кас
оу при.,иеаиІ буn окладати cnoi сонети n пnм•я:т~. В1н cx.nan
ЗЗ

138/.

соке~и. В

одиому з них n1н оказаn /nереклад nрозаічниtt/:
Кахаиня твої кopo1•F.l. •Вони ne1~eл::L чею.
Але це т D о ї кохання! І
~ D о я
її

nе,л;еш

3аJJ~ди за собою. Про'::;ався:.

1

1. в:а:е xep!'DЗ.t
скерть.

Ти

ти будеш вр.s:тованиt11

Письменники були rзобо11' нsюtl, Вони nройшли xpз.ss веnевн::Lсть,
nогрози арешту, тортури, nрисуд, Депк1 були страче~, дел~

zax,

зац:а..лз.ли. Але

nони не уникали

1.

небозпеJСИ

не

nрагнули поратунву;

пони не намагалися сховатись г. глухому кутку, щоб вахис~ити себе
nз.д загибелз.. Ешафот стаnав для них n'вдеотахом пах'ятвиха.
Іи
бениця ~ тnорчою межою ~~тератури, ТаниИ

n

п:кладений

буn конхретиий·сено,

~Dердження про соцlнлt:.ну функц::LD JІ1.тера'!'УР••

Саме з цих nозиц~й соц~яльного призначення лз.тераwури Сар~р

.

обпинуnачув Бальзака И Флобера.

таннл ткачз.п шовку

n

Л~он~,

n

до Комуни І

"Перш.

емз.вницз.,

романи Бальзака,

хохера,

nono~

пз.дnеоепnя ~идус~1

ха.ран~еризують разом Лиnне:uу монархз.ю, Про nое·це nже бе..га.то pasз.n .гопорено й nоnторюnано, починаючи в Геrехя. Щодо нао, то
ки
хочемо зроби!fи в того практичнз. шtсноnки, Тому що пиоькеШіИ:К
не
мав жадної змоги стати nоза·собоm, м~ хочехо, що6 D:J.H цз.лиох
1.
nоnнз.стю налеzаn споїй добз.,Це в єдина для нього моzпиn~сть.Епо
ху створено для нього И йоrо для еnааи. яна шкода, що Бальва:к
nияnun байдуЖ::Lсть до подз.й 48 ~оку, а Флобер боя:зку нерз.шучз.сть
cnoвuy отаnленн1

Ьода

цих nись:м:енникlD

зз.дnя

нп

самих, бо щось Dони проге.яли наза.n:ж:диІ"
Бальзак обминуn 48 :р1к, Флобер nилвип байдуХlСТЬ до 71 року.
Письменники Францз.і D роки
не врадили В1 cnoro часу_,
аНl
споеї кра1ни. Зnз.дцз..ль nол па.'!'етичнз.сть- іХ Dlдданости. "Ми нехо

39-45

чемо втекти nз.д·nо~й нашого часу. Мохливо прийдУТЬ ира~
чаои,
але ц::J. ·в наn!,." "Це, завна.чав Сартр, зоnоз.:м не значи~r., що
ки
проnоnз.дувмо р1.д поnулlЗМ1, ЗоDс~м нз.! Популз.зк ведежить поза
nчорапньому дню, принрий nаросток останпз.х реалз.с~::Ls, Вlн в спр~

бою nитпгти голоnу з nетл1. МИ, наDnани, nерекона~, що

Не UOZНa

як

npo

J?ИТ.ІІГТИ

петJІ::L!"

Фр.Морl.Я:І<

обоn'язок письменника.

тпг~и з neтx::J.,
тературою,
сті.\J.[а

З

якою

Сартр про го~оnу,

Ж,П.Сартр иав рац::~.ю:· в
Dона

була nозаnчора,

ronoDy

ГОDОрИD про DИСОТУ хреста,

1

яку не коАНа. DИ

при~ципоnа р1.sницп ~z JІl•
nз.т~ратурою,

якою

Dонв

сьогодт.

Екзистенц~ял:а.зм проnоnз.дув л~тера~уру, ака иалеsит~ оьо~о~
H:L.tmьouy дню. "Вз.чнз.сть - :~иDе Мlбз.., зауnажу-в Сар~р. Нехемсо
~~~и,

стоячи

зала~одити

ю.? -~

•

однз.вю ногою по цей б1к могиJІи,

nоточнз.

завдання,

а другою по ~ои.

fmщo диnиfисл на них в

Ми пишемо д1н1 наших сучасник1 D

1

тако!

Як

юз.дот&

ки.ине хоче ко диnи~ион

на

наш спз.т очима кайбутньоrо. Mn не хочемо nиг:рати нaDt ttроцеои
D
аnелнц1йн1й 1нстанц::L! tl бути г.ипрапданиuи ra.cJiн океР'!И. Саке ~7~
з.· за нашого ~·шт тя ми nбо DИГрає:мо їх, або nроr:равко 1 /tJIJf18y

І .с.19/.

,1946

Письменнnн

~nого часу,

ue

дос.нгне nз.чности,

наnпаки,

лиrю

тодl,

RОЛІІ

нкщо nореотуппtь череs кеn

DlH

цз.л:кок nорвне

ЙОГО ЗlШДІlННЛ ТLОрИ'l'И ЦlННОСТЗ. 1 l:МO.HeHTHl ООЦ1ЛJІЬНИК
под1.в:u .Мого чr..су.

"Ми не стане:мt' Dlчними,

l

D

noro.

По.J!l~ИЧЮІК

61гаючи за безо1Lертu ••

_....._.~

...

....------

........

_..,_.."..,

_ _____
_.._

_

___________________CJiono
__
Р~дне

.-....-.-

..........

...

~~sаи ~од~, холи-ки прио~раако емаrатикекось ва св1й чао,вохи
ми арво.раоио його яюбитииеко, коли ми пад~ будемо ва~инути в

ИИК1 'ОД1 Т1ХЬRИ МИ ОТDОрИМО DlЧНе~

/Yxmay,

І.с.2о-21/.

В.виаввл прииалеzиости nисьменника до озоrо часу,

юизnа

чения а1~ератури, як зобою'лзаноі перед ODolм ~асом, стпердzен
ил Сац1ая~ио1 функЦ11 пз.тератури,·• це в пов, чик обме~втьов
&.П.0ар'1'р. Д\lJI~ ЦЬОГО DlR не йде!~; В1Н каzе ПрО ООЦlЯХЬRу фу'и
ХЦі~ ~тератури,
!ому шкода sрекжиол при ц~~ оуб'екwиD1~
му. Со~аяь~ать нопо1 доби йому хотз.лось би·~дпорядк,уnа~и
оуб-ев~иn~а~ичному партикуляризкоnз. минулоlІ •• Хисткз.еть,
ие

ane

стаJІ1С!':Ь,

KDOJilCTЬ

8

І;Л8.СТИD1

ОЗНа1СИ

eRSИC'I-ЄRЦ1SIJI1Suy,

ЕJСВИСТеіfЦlЯЛ~ЗМ ПОЛОІJИНЧаОТИЙ 1 RОМПрОКlООDИЙ, Це НО.ПрЯ
МОК заюерІіlевих ц~лей, вепрайдених дор1гt •• :Мn бачили: екс.истее
ц~s~1оти багато гоnорять про роvолюц1ю, ane ХlНЄЦD•Кlнце:м
ро•
DQIIDЦll Dони но nрийм&ют·ь. J)онн ·nриймають уое, але ве реполжщ1ю.
,,
Не· реnОJІюцз.л, а pepoJIJoЦloнep, не р1ч, е. .uюдипа., не
оргап1еац1s1, а особа; tt·e nартз.я, а час І· Доктризу аруtІево D б:t.ц су

б1ехтиD~отичного. Коли Се.ртр го~орить про DlДПОРlдальвlсть пи

сьмtJІІИИ:Ко.,

nцt мав

писькеиниха,

на. у~н1~1

не

органз.зац1Мпу n1дпоn1;,аJІьm.сть

ве пер~д ·орг(ін~~ацtsю; ме ІL'
ред чаоок D оуб'єктиnному сnриИнлтт1 часу письценни:ком.·" На
лежrа'!и •oaoDl; пн належать napтl! І" ось зК:L.Щенt:~. формуле.,
яку
Dноуюав Captp. Дл формула цадзпичаttно характерна для його
Dа
го.нь

1

а суб' ештипlСТИЧІ!".І,

вепеDности.

Р1вк1. зающи були tсин0вз. БмьзакоDз. й ФлобероDl за іх· а
полlttивх, але Сартр кз.н:чае: 'l'ИМ, що. проклям:ув аnол1тизк. Ми,ва
~DJІSІ D1П 1 Не ДlJI'l'ИMeMO ПОЛ1ТИЧRО D 8DИЧ8ЙНОуУ роеу~н1n CJIODO..
Ми не с.пужи~имемо j'J;a.днз.tt · партll".
•.
З непосл~доnности ж.n. Сартр робит:ь оспоnиу засаду аr<ц11!
Неrrсnн1оть став ДJІЯ нього nрапором! В1н Dим:агав СDободи ,цлл· ре

. DOJIJ)Цloвepa. Спо(Sодп n~д чого?, .ВЗ.д реполюцз.1?Здаеть.он, caueJщo

,

wак1...

з

.•

Ф1лооофськ1

..

І<ор1ння

е:кзІ~стенцз.яд1зму

_.

.
EKBИ.()'l'eRr~l.V~~~. ~;)l.
G . Л1 T61Jil!l'Y1>HИЙ 1 фlЛОООфСЬІ<ИЙ наn~НМОК
одв:_очаоир, ЧИ моЮІИJJе це? •• В даному зD' лзну на.дзnичаttно ХВ.J>D.
ктерне lнтерn'' ю,

V-46/

нке·· да.п про е:кзистенцз.лл1~:м для "Фl га. ро" ;з 1-

ФІJансуа. Мо1:,1пк, СІ<онста·-tтувю;:tm, що "D Франц11 гоr,о:ря'l'Ь

.або про JJИборп, а6о е:квистЕШЦlллlем", Фр .Мо::t-•1ЯК ва ритуальне
запптапня ~pнD.JI~ ста: "л:Ке щз.:z:rе стn.Dлоцня до ехепстенц~н.л1зму?'
D2.ДIIOD:LДD:
fu.яxer"· Цю. CJ!OIO DlДПОD~ДЬ Dl:Н аргукентуDЗD ТИУ 1 ЩО

· onpe.:r.a.

~де не про лз.'!'егатуру,

а

rrpo

фlлософз.ю,

про "~дею,

яку

DИТD'ОрИЛП 0061 фр~НЦУЗЬR:L професори,· JJИЧИТаDШП іЇ З R~JIЬROX Нl
МСЦЬ:КИХ кни:і:окІ" Фр,Мо1JlЛ1С припуоІ<ав., що ЦJІ "з.дея збагатить на
JС~льха. О'L'Орlно:к nз.дручниІ<И а ф1лософ1J:", ane n1н nва.шз.в за"по
І"~ну lІlІИКмету дJІл Лl.тератури те" що і і, а нааа:мперед романи,

просахn.в Ф~.n оооф:tя І" "Л1 терв.турн1 журпали в айкаюtьс.в: ф:Lлооофсь
:к•м:и цита.юrя1m, зазначув з rrрикр1сrю Фр ,Морз.ях. ":ВЗ.зЬМ1.:м,- ра.
дит:& Dlн,":' дорогоц1нн1 числа. "Нупель реnю франсез" з чaclD п~

с.п:л ПЮlJШОі cnlтot:oї Dlйни, n яких· ~м:ення Кподеля, Ва.лер1

1 Жl.

до. о-:оя.11и поруч а Н.юЕнями Пl'Уста, JАз.раду й МальроJ DИ ю· них
не зие.Иде'lе ф~лософ:LD .. Ф111ософи каJІи cnol nлаош. :~.:урна.ли, D я
ких DОНИ ,DJillCHOIO ClJOЄIO :МОJ.:ОЮ рОЗ:МUDJІЯ.ПИ ОДИН 8 ОДНИІІІ n "Зо.І.І:д~
nродоюz.ув Мо]!1ЛІ<, коли я. CSStчy наmDnеретрз.DЗІею. ф1Jiocolf, оь:к~

К1>ИХ!'И, ЩО ІІJІС.1)0.І0_ТЬ D мор~ .Л~тературпих 2.ty'pBSJI~D, ·я. :ка:у C06lj
що щос~а в нсг:1.ра.зд n JI] те~_.а·r·урному кnарт'Ш1 Сен-Жермен де Про.

Рз..цне Сл оn о
·---~---~----

'----· ____

..... _,..,._; ........

___

...._

.._..........._..,_...

_~.

··----

C'l'Op • 41.

J! 1 saOMi>11"a$ D:J.!I, ае ЗDер~аю це на. адресу ~.П.Сар~рn • .Я: ПОДИnJІЯD
lot'Oe Зберз.гаючи n1дпоn1дн1 маш'l'аби, про Иого тnор~оть можна~
за~и, ~о nона отаиоnить nодз.бне лDище, кк 3. :коnио~ одкритий Bepr•
ооиок ~nз.р Марсеnя Пруста: ! гонитnз. з~ nтраченик чаоокІ" /Ллнце-

лот, ІІ•1946,с.11о/.

·

·

Фр .Мор1я:к розмежоnуа ф:J.лос·оф:t.ю tt л1. "»ера туру. В1.н nрийwє xos :них, але n 1х пооутн:Lй nlдовреиленоотз.. На. д1Ш<У Морз.яка,

'Zf!Y'

фз.лософз.я поnиина ·бути фlлософlвю :t. лз.тература л1тературою.Морз.лк
nишаєтьсп в '!ОІ'о,що па С'!орз.шшх "Нуnель реnю франсез" не
в' лв)'!Jf
лис~ тnори фlлооофз.в. Вlн пиходит~ з :t.~ei про аnтонокН1С'!Ь коzно1

·

·

о:кремоі Д:J.JІяи:ки ду:х:оuоі :культури.

Фр.Морз.а~

-

nредотаuни:к· отаршоі ~енера~і пис~кеннихз.n.

тримавтьол традиц1Иних думо:к,

успадкоnаних

Вlн

од поnереднього чацу.

Позиц1я Мор1ява D пи'l'аннl про nзаемини·л1тератури И фlJiocoф:J.i
'!ОЧКа пог~л~,

якщо не позаuчораmн~ого,

то .Е

хо:н1м разз.

-

nчораш

нього дна. ·сьогоДн:t..nиразно позначиJLася ц1лкок nротИJІеzна тенден
ц:t.я, тенденц~н не розчленоnуnати, а сnохучувати, ~ n1д nлюрап~о~

19

тично!'о пе;ртикуляризиу

ст. ttти до ц:t.хости, ·стnер,цzу-nаноі нашик
Осlб~ст~ не в

часом• Н~що не 1снув й не повинно ·1онувати окремо.
~деал.

Ідеалом

в не

ос1бн~оть,

а ц1~оть,

ОПlDПlдпорлдкова~от~

ос~бного ц~~оку. Наша доба uииагав Dlд'писькенника 1деопог1чноі
Чlткости

n

його л1тературн~й

·

тnорчоот1.

·

Екsиотенцз.ял1зк зn1n л1тературу на· стуn1нь ф1хоооф~t.· Вtн
nкл~чиn n оебе й JІ~тературу И ф1хософ1ю; але, ол1д nиsна~и,
йвго
фз.лооофськии формулам бракув яснооти. С.Г. має раЦ:Lю, коли зазна
чав: "Осноnнl ~де1 ехеис'l'еіtд:t.яхз.зму неJLегко охопити• Jlегше о:каза

~и, що nз.н заперечує· й чому nротис'l'аnитьоя" /Мур~ІІ,о.82/. а~нак,

це зоuо1:м не з·нач:ить, що· еквистенц:t.ал1.в:м:оnз. бра:кув отриzневоі JІ1•
:ю.1; пона. в, aJLe nона негатиuна. Це л1н1я не ствердzеи», а иега
Цlй, І n н·егативноотз. _onoitt" nона деструктивна. Негативю.ст~J 1 де
структиnlз:м станоnлять

осноnн1

ознаки

екзистенЦ:J.я~зuу,

як л~tе

ратурно-lдеологз.чЕ:оГо напрнмву·пе.шого часу.

В "Засадах естетики" /Мур, І/ я спробуnаn накресли!L'и хриву

1деолог1чних злаІD.n в естетиц1 й :мистецтn1
зазначив,

що наша

епоха наttб1л~шої

гац:L1, Вона.ваке.гавтьол заперечити,
Ддя

да.нооти,

19

от.

за останне CTOJil!'тa.

ваги надав

не

Dlдкинути npoDl~ lде1

було характерним uизнанна природи,

з· одного боку,

з.

Я

ствердzенню,ан~

19

о~

як об'вк~ивноі

1Jац1ональвоrо характеру природи,

а· дру

гого• Кант, лк ми вже згадуnали,· твердив, що буття в д~ст~. Гe
reJLь,n оnою чергу, учиn; що noe д1ttове розухне И вое розухне дз.йсне;

..

розум не:рув

·

оnз.том.

2о-е стол1.ттл nиступало з запере'Уtенняw nррро.ци ·І

!.1

об' е:к~и

вnо~ даности. Центр ваги nоно nеренесло з· exeue~~ даности ва
е
леu~нт тnорення, з сталости на катастрофу, з еnолюЦ11 на реnоию
цз.ю, в приро~и на людину, з об'єктивного на суб'ек~ивне, з
фз.в

се.цlі па тn~иИ акт, а оnису на д1ю, з природописоnих науи на 'е
ХН1~з.. ТDерджеиня: "техн1ха nирз.щvв юсе" ота..по пров1диик гacJLox
доби. Заnдавня те~чної перебудови св1ту стало пров1.двик вавдаиНЯ1r часу.

·

·

·

ЕввиотенцlаJІ1ем,

·

пк одва з :t.деолог1чних те~И останн~ого де

ся~иn:t.ття, ц1лном D:кладавтьон D накреслену охему. Поза ~вю
ах~
кою nз.н
чого пе nриuносить нonoro або з.ншого, принципово n1дJО.в

1n

ного D:LД ахазаного.

Заперечення лягло D о'Своnу лоtt:J.·чиих ковотрув
Ц1~ е:кз~отецц1ял1з~. Людина, суб'внтиn1ви, peDOJIDЦlя, ·катаотрофе.льнlоть, DИЗН8Ч!!ЛІ1 ПрОDlДНИЙ ЙОГО. :ЗМЗ.ОТ.е
.
стол1ттл стnерд~uало nрироду; еУ.е~с'l'енцз.нл:J.зк не-приро~

19

19

о~ол1~1я nиходило з ~деї природноі,

об'єктивної даности людини,

•

Рз.две

Сп ооо

О.С.ОІР!88о! 8 об' вкtиnво даною праро.Цо1D, Easr~eQ:t.aJt~зx не .!lJI:Ь•
в:е ~ОJОІ:в!М JІюдину й n::ри:;ю,цу,. n, HQDП81Ci1 1 nро~исто.nаяв,
роз
ІІе&:ОDУ'І ht DИDОДИТ:Ь .П:ЮДИну ва :р.ІІ:ЬСКИ прИ})ОДИ 1 CMDJl!!J ll»ДИJ:rY поза
11 Хеnе.ШІ. В1.ЦПОІJ1.ДНО ДО П'l'OrO D ЦeU1!pl е888Сtt82!Щ1ЯJІЬИО1 фlJIOCOфll

q

~ОЇ'l'~ не прйрода, а людина, 1 е~зnстепЦlал~вх »аО!упаs nеред нами, ~и оуб'в:ктиD1стичний v.ума,lз~. &.М.!е Ба~
статт1; n~ще

!D.й D •&rmpl" /березень,
ЧGtІ

n

"Що taxe еtанrе'ІЄИ~ІІJІ1ВК", зазна.

1'946

•в заrа.пьних рисах екзистеиц1яхьаr ф1~00еф1а tреба ахаракте

риауDа,и,

як r.rис.ш1зм, тобто я:к фlJioooфlJJ,
оnоїх сnогnяда.нь 1; noe :~.пе

JIODJDS! upe.,81let'

n1.ц иеІ" Ід о кукепт е,

1946, VI І , о • 2/.

·

.

.,t)
n•tqas

робвttь а .пюдини
D еахеmост1

. ·

ro•

·

rruавlзм·Це й значить: не натурапlзк, ие природа, .а пюдина,
ве о6' ІХТИDНе 1 О. Суб 1 SK'l'И-DHe·, ВчеННЯ про П1888.КВЯ DMa.zt\;TIOJI D це
. : пpQ'IB~a.DJieiiRЯ ПрИрОДИ Й JІЮДИttИ 1 ' об' ЄRТИЩІОІ'О lt Qуб' 8RTИDHOГd •
JІюдкиа п~зиав лише людину; оn1т речей за1аевеJUІІ J!ІLil s:e1J наnе Пl
знаиня аиttропо:морфне, юоно суб' ектиnlсtичне І еrсnевтричпе. "ЯRtrto.
еавиачае ж.м.ле ілонд ю згадан1й ата.'l'тl, лю.цииа спраnд]. розуrп.в
аипеяmдиву,

·то. зn1дц1.лл

nиходи~ь,

що

nона· не

QD~r,y. Сп~т цей пи~n.е'l'ься для не! nороzим

1

розуи1в·природн

чужим"

/c.27 •.

... ого

n При

!ІJр~оио~фному хара:ктер1 п1ен~ння nриродnа д1ttон1оть сnриймавть
оц нав _в:к неnрqни:клипа C'l'lнa.". Д1МаН1сть D1.ДШ'1'с;>Dхуе. В·1 д Т+,'"'
~

о

Dх

ІІ&ч.ае

и е в н я

в

· осноnна

реа.Іщ1.я.,

D38ІШІКИ 'JIDДИHG: Й nрироди.

Це ПО'Ч'1~11'Я

ОІ'ИДІіОСТІ

С'l'аІіОDИТЬ

го1,1оvна прив:мета.,

Дl:t!OHlQTЬ

ПОСУТF!У

.&І)ДИИою·І д1йон1отю,''Уае. безr'рунтоnне,

DИRJІИХВЄ

D

noe

nив

ОЗНВ.JСУ · D · DlДНОШеНЕЯZ 143:
nише ж.n.сарт:р, сад, nсто

І· S1. ОtШ, Якщо ~р6ПИ'1'ЬСЯ .ЯІСООЬ ЗlМRRy'TИOJI З Д1ЙСН1..СТЮ 1
Dе:ртаstьоя ·:а.

що

НВ.О ОГИду 3.

почпнав хитtітись!"

серце ·пере•

··

.

Природа не nизнп.чае бу1•тЯ л·юдини. Вона не .зуУоDлюв JІmдсь~ого
:~ОЦуDання,· оок1~ьки· ж 1снуnання JІюдиви ·не зумоn.пене приуодою;· ~о
.. !'JIM' Оаnм .DOHO ОDободне, ''ІонуnаНІ!Я JІЮДИНИ в не прарода, а ОDобо•

да",~ ~а* ВDучить ооаоDополож~ий ~евис, з яким nиотуnав ехепстен
Іt1rщ2.зи те ·ф~лософз.я.

Сn об одо. не мolte стати

об' sкток

1

дв.m.стю

бев 'o:ro, ·щоб nона не ,перестаюз. бути собою. ДJ:rл !ого,· щоб бут~t со6оІ),· сn обода не поnинна бути чимсь. Отже сn обода D сnооку ехсеис
'евц~я4ьвому nизначеннз. не nриносить ~адноrо nазитиnного po~n'я

aa'J:IRJI.
· "Теп~р

ІLИ. уоzемо збl'гну-ти СDое:рlдн;е зв.ба.рпJІендл цього
гуиаекеист~нц1.юrьrrу фlлософ1D.· Де в розч:ар.оnа
ПВІ! DlдчаІдушпий, цин1чни~ гуман1зм. Людина робить себе ~гою
ODOlX речей, але тrлсу, що реч:J.. не' n1дnоr:1дають 1ї шрцl, то ::реч1.
~~~~ OaкJtx Dttраче.ють длл не! С11ою д:LйсНlсть, Людина. може nобудуr;а ..
~и 09О4ОІ'1ю; але це будуть лtпю конструкЦlі їі духа, перенесеm.

·ЩеІq', що хараsстеризує

ПeJJ ва буtтя, ков:цепц1ї

В.иоид 1 о .4/.

·

19· оtмз.ттs,.

;цанооt'И 1

Il

сприttнлттл, ПJЮЄRЦ1Ї її а~ободи" ./Ле

сnираючись не. :с'Из.пання природи,

стnерд:уп-ало отал:tсть,

незмlнmс·ть

1

нх об' е::ктиDноІ

пепн~сть,

сRЗисr~н

Ц~ВJD.а:аr _пp·0'1'ИCTQ.DJI1I8 ЦЬому DCIO· нeneDHlO'l'Ь. JІЮДСЬ~ОГО 1.0нyDaF.dЯ • •

Похиие.ве. ио.

calty'

себе, людина Ь1дчтuав сповр1дку триDогу буття •.

У~е К1рхе:rаард, даиоькиtt фlлоооф, пlзЯlll·р~мантиж, сучасних Хр.Ап

дероеиа., пробуnаn nивначи-ти ПОl'lбні nе1'еmшапнв uдини, здавої на
oauy оебе, aJie 'l'lJIЬI<И D наm. часи цл триnога ота.па поnсяхденпІШ
ПОЧ'У'!~JІК КОЖНОГО З HaC·l ЦlЛСГО JIЮ,L.CTna. 3 ЦЬО%10 страху, ttpИIJOI'И
1-нe·onoJCOD 8'JSИCTeRf(lJTЛlC'l'И Зр~6ИЛИ ф~.Пt>СОфЗ.D. "1 ЦЬОІq Ї:...: DИПj?BD•
дашиr.

Один в предстаnник1n ше оли зазначаn: "Уос, .що с~ого,цю.
ya.s
буД1;~ке еначе:вня D дlJiлF"цl тпорчости кору·sжz.са ІJ.Іраr1.чник гу:u:з.нlз
иок". Ехs~стенц:~..ялмшй гумо.н1~м - трп.г1 чниtt гумаю. а у, сnоnнений

______ __ --· -·-------------·
Рз.дн:е Сл ODO

......,..

I".tt:вбot<ot"o песи~зuу.

тенцз.sшlзk-JІtтера.тура.

43.

сумна. фз.лософз.л

1./· ехеис

еt<аистенцlнлз.з:м,

нх лtте

"Еr,е:~~тс::щ:.ллlзм в

Ми не хавмо змоt1 И

Стор.

-·----·-··. ----- ·---

- "чорна"лlтература" /Ле Блонд, с.4 •
~оnоритп

тут

про

npo

раJІурний вапрямох,
Лl ':'ературнl TlJopи енаистенцl.я:лз.зи:у, :з.пе :ми
И н:е·сназали б про них п1чого :tнrroro, окр1м rr·oгo, що D:.!e схазано

3 цього nогляду характерпо, що Гаетан П1кон n cnoitt ста.тт-1
"Ж.П.Сс.р~р з. сучасний роман" /Конфлюа.нс, 1945,Х,Лннцелот"19Sб,І/
nище~

зазначав:

-

неnрирода

тема роман1u Ж.П.Сартра,

Сар~ро. !rШ<aFt огидна, нІ<
тра CПODHeH:L

1

"nрирода

D романах

людина .• я::ка' іі спостерз.гає:". "Тnори Сар

1 с.971D:LД
•

ПОчуТТН lНСТИНКТИDНОГО

DlД~ТОDХНеННН DlД ус ього"

ІШття, Dlд природlt, Dlд людськоі nлотз., людського тtла"
Сnз.~, D яхому хиnе Сартр" аботрактний з. холодний. "Сартр не зоб~

OD:LT 1

раз:tуВ цей

·щоб·зD:LЛЬНИТИСL

Dl.Д НЬОГО,

впз.льненийt" /с.98/.

В лtтературу Са.ртр rrегенооит:ь

D:LH

DИЗНачав, ЯR поеИЦlЮ

до.;

D :ю.й

опою

ОД НЬОГО

DXe
·

фз.лософську nозицз.:ю,

Я.К"J

Гу аЧ а, ПОЗИЦ:LЮ суб 1 ЄКТИDНО1 ЗD~ЛЬ~

пе::в:остп nз.д nсяхоі об 1 вктипної даностл"
якнаttкраще

- D:LH

DИя:DJілвтьсн

адже

: "n

грз. чинна сnобо

абсолютна е.Dтоношя: духа:

юизначаю праnила, 1. я мо:rу n1дкинути їх"

я:

оа:к

з. я: зD'нзаний лпnе

ко1:к

маоним рз.шення:м бути пз.рпим їм 11 ~

Це не в снептициам" тра~и.с;:~.t1п:и~ французькиtt скептицпзи Д1дро,
Ренана або А.Франса; це споврз.дниtt "хом:~.з:мu, апостольстпо Хоми.О
дин а.ие~икансьхиtt цурnал1ст спитnn Алпбера Камюса, й~
пФяснити,
що його !'Dори насичен1 кра.~н:1.м песимз.змом 1 о. тимчасок nз.н !'ак не

похитно ц1лою душею nиcт..,Jnт~n nроти фаnиаму

Резистансу? Камюс nз.дnoDlD ~

'1 я:

tt

етап антиnним борцек

не даю людё!'Костз. 6].JIЬm.e одного ша

нау, але я: не буn би людиною, I:IJ( 6:;r я нu постапиn стаюки на цей
едиnий пане, яе скорИ"Стаnся: з цього е:,r;иного паноу!"

, Прекрасна з.люстрацз.я: до юсього, чuv в екеистенцз.нлз.зм з. ни
фз.лософз.я, :1. нк Лlтература;, в сnое:му "Мlтз. про Сз.з1фа" А. Каиюо
·nис-тупиn з аnотеозою даремнос~и tt безсилости боротьби, яку, проте,
DЗ.Н Не ОДКИДаЄ,· а OTDepд:!iYS • АГНОСТ::JЦЯЗМ 1 суб 1 ЄКТИD:LЗU 1 СОJІЗ.ПСИ8~
-

запереченнн

си

ра.цз.она.лз.зму ~ на.ту_рр.лз.з:му,
станоnля.ть
ехвистенцз.яж:1.зму ·Де не т:::оnз. 1деї; nони фз.гурують

,.

nластиn:1.

ри

D :м:истецтnз.

не перше деоятиJІlттло Усе це пар' лц:t.1 у~е Dиnробуnаних те.s,доси~І»
елвqтичних, щоб nитримати опз.р рок~п.

В Qороть6з. проти нз.турал1сти:чного мистецтnа й проти !Іе.тура-

• JІ1.СТ1ІЧНОЇ
D~ЙНИ 1

еО'l'ЄТИRИ

19

одного й

того

:L

ЯR

ШD. ланхи

СТ. 1 еІСвИстенЦ~ЛЛlВ.М П:LСJІЯ друГОЇ

e:кcnpeClOHlЗM ПlСJІЯ

nepmo1.

са.uого ряду:

rо мистецтnа й антина.туралз.стичноі

CD:LTOBOl

СТаНОDJІЯ.ТЬ СО6ОЮ ПОСЛlДО

творення ан~ина~ура.лз.с'l'ично

ес. тетики. Але,

як е:кспресlо

нtзм 2о pox~D, тах ~ поnз.тnл tого формац~н ехsистенц1~зк 4о poK~D~ репрезентую~ь 9обою н е ~ ·а т и D н и й
е т а п
D продео~
станомеl'Шя цьо11о антинатурал1.стичного мистецтDа й

стоп~ття. Ензистенц~НJrlзм х~доn не nрогпоз.,
~

тик паче

не

зn1льнення:

nз.д

ecтe'l'ИJW 2о

жаден не розриn ряду

ланцюгtn.

ЕІСвистенщ.ялtзи не приИ:мав

II:t.

І<атот.tциsму,

анt·uархоизку,ме

n~н не хоче пибрати длл себе И трет~й ое~едв1й шлях. Вlн шухав
чоrооь четDертого,

~дне :р1шенняt
пепн:Lсть

-

таке

що

D ооноn1

cпoitt

в

:а:егатиnник:

hн хоче Ити LІne:peд:L рааом з
в

'.re

ос·rаннs

сл оп о,

лке

Жадниtl·WІях

тим лиІШтись.

rrроюrя:мує

~

Не

ензистенщюuзк!

1

.!J"'<\'

~

.,":І~

і

~~':і·~ощ,, ,.,.••r ••' '::.(···.··
"
~~
l ••••
.l::tї(1.·.~
f\ J~
~ 1J іі
А~~:~, _'fo\-,~ \11 •'' .. ,•IJ...

!."•~
f
{J",•iS,, .,.,,.f •...,.,.•fl..•'~ot,.o"ь.. .,.~
.. r~,~ ·~~···
\,.,·. ,. ...
1;1' 1/
{І :~
~ 1(\,,\' .~' д

/З' npиno)(y І. :r. ІІ. Зб~рник:L·D
Пон:r.;а·І,
HQl\!Y

1. ІІ,Збз.рникlD

·-~·

.

!

•• ••

-(.

~

"u:rn"/

"МУР"у- факт знаменний

.

~ИТТ1.,

... .

~

JI1.'1'epa'l'yp ..

D нашому

Маємо спраnу в юилnом тDорчоl пра.цз.. з:начtJо1 груnи теоретик1.ю n:l.тере
тлn, ппсьменникз.D, а почасти 1 дз.яч:r.D 1н:ших дз.лянок ,цухово мистецtко1
творчости. Велика« вклад працз., еру.цитв1сть бlJІЬшооти робз.т, на.rq>уженз.

..

шу~ання

дче.т:ь1

-

ось що характервзув Збз.рники,

Обидв1 книга,

що в наnм духов:Lм ПТ'!'1 nоена.чуютьоя

nepn

на па.у дУмку,ов1.

ОіІкптоми духового ІХL.Ц

не6енпя па ширшу скап. Раеом а тик не кенш очевидним в, що ое.ке Зб:~. рви··
:к.и "IIlyp"y ов1.дчать про ваавн:LО'l'Ь духово! криtsи, з явоl ми- ще не виіfПІJІи.
·і

.

•

Ллйтuотивоu Зб1рвик1в s гасп:о творення велиаоl ухра1нсько1
л~тера
тури ов~тового вначення. Це гао~о евучи~ь одвакоио rаряче
в о~аттях У.

1

QамчуRа, l. D.Шереха, l. О.Грицая. Щоб оц1вити евачення цього гасла длянr
шої л1тературво1 д1Ионооти, гляньмо не. ~11Онlсть таку, якою вона в
нав
КОJІО

нас.

Українська еКlrрацlя ~иае чаот,нно концеит~ув в соб1

оип:и украlноь

~ої нац1!, Основп1 оили ~ое таии захишихися на ~з.дних 3емхях. Найви.цат

•

н~жз. укра1нськз.~wераtуриl 1кена
так. Ми каsко нивку вивначних
поста
тей у ва~й емз.rр~1І~й л1тера~р1. Але еначна частина lх.уже роекрила
дlаnавон свое! 1RДИВ1дуапьаоо'l'и, вебудевипй як на ухра!нськ1 кажтаби,але
скромний в:вщо шряttи
маштабаки Qвз.товими, Дехто 8 наІШХ видатних пи-

Xoro

сьуеnникз..:в ва ею.r'рац1l
n1д того чn 1иаого

вzе виnисався з. хиве ве.ликою .ІQ.рою ~ТИJІl.зуванням
Дехtо 1з вивначних Уайстр1в взагаJІl nерестав

uaiO'lpa.

творнтn. І в цьому н1~оrо незв~чаrвоrо иекас. Для nз.дRесевня л1тератури
сотр16но духово! пруzвооти, ~овоrо проовlтлlння, яких бракуе багатьох
наzик киоtцяк, Нив1ине n1.двеоевия мав поча~иоя е з.дейно-nОJІl'l'ИчПого пl.ц
йоку,

.у

"ВЗ.дхритоку ЛИСТ1 доД-ра о.гри~а~" У. Сакчух розгортав теву

ве

J1ИRО1 JІ1тератури ак тееу ~ворення "qуда", Я:к ак~ :велико! nетер~!. Наша
вепика л1тература кае уапяхотни'и життя, nз.днео'l'и ухра!нстsо в~ о~анови

·ща деkоса на С'l'ановиае духового арио~ократа. В рядках отатт~ У.Самчука

Вl.дчувавтьон вапап: ~»диви твердо p1meнol, Така ~ова постав& в споцучен
Нl .е 1н~ки пози'l'ивними даними моzе призести до духе nп:1дйиі наол~дк1з у
т~~рчост1. автора "В~ин1". Але це не Кlаяs вагапьного стану непlдготова

вости у-Ераіпських л1тера'1'1D до еавдавь тако! Хlри,

Перерод:ення мебе!s в ариотократ~в

як1

о:крес~n:в МУР.

це s·авданнл в нер~:вноб1zник

..

1в fвореввяк ве~икоl JІlтератури ов1товоrо евачення,

а передуючик.

І

в

бевКlрНО Ba~owy ВД1ЙОRЮВ8НВ1 ЙОГО OTOЯ'l'Q yze :ВlД ряду ~1'1' пеsRз. ПОJІl~И

ч-~:t жо~а українотза, як1 роеукlІ)!Ь це еа:вдання не в мощию. з10.н полl'!И
чного кредо, а в виробп~ в1дпов1дних духових нкоотей украlнсьвоl JIDД~

ви. І ЦlJІИй ряд пиаькепиик1в енайшпи оn1зе:вучнlО'l'Ь 1а цим гар'l'у:ваиняк у
краіноько! ду~ 1 звеоли свою вкладку в цю · nику o~~~~v. По~х ники да

леко не .оотащrю рОJІю :в1~о-rра.з

·,.

1/

1 (, о",vuтк

+

+

•

Ваzаючи nоzвавитк ва•е JІlтературве zит~а 1 викп:икати широке обговорю

вания в на~r прео~ ваg,пи:вих мио'l'ецьких nроблек, КlС'l'Имо повихчу cтa'l''l'D,
хоч делк1 дукки 11 Автора ровходя'1'~оя з наиик стаповищек.

Р~дне Слово

-----·---·-----

·----

·~ ----~----- ...

---

45,

Стор,
..........

---·-,.".-

.....

--------

Сьогодні, з.ц.atorito.a нам 1 У.самчук вступив у cм.vry духового схаотизувания,

яке видається

Иоuу "ооягненою ,;:IП'T\,.:SJIO І(/дpicr,;""."llo cвv~:l природі

не

любЛю кра.:.і.нос?еt, їх не переслідую :.L і}~ не П!OПuBi.Q'J·. Не .цywar
хате
горіями ревожюціонера, але рівночасно рсsумію реакпіL ва революцію".

/У .самчук "ВеJШкв література"

Зб.~J:Ру r-иі1, с.зв/. Як мо'ЕВа примирити

революціhність і еволюціонізм~ В історичнім ставанні вони явжвють дія
лектику життя, nостійніст1-. чергуваю .• Але як одна mодина в свему світ"

г.ляді може водночас nоєднати непримиримо суnеречне? Великі і~е~,иавіть
не виражакчи ідеальної безвідносної nравди, були великі тим, що
пере
магали, і перемагали вони завжди своєю
б е з к с м
р о м і с о в і

n

о тю. Не так давно і У.Самчук був у сфері безкомпромісови~ ідей, і те
йому не вийшло на зле дnя його творчости. Сьогодні він духово розrубJІ&
ниJ.· І ко.ии така видатна людина в наші~~ літературі стоїть розгубJІеиа 1
то це злий знак. Це свідоцтво кризи нашої
длн того, щоб nе:ретворити українську

літератури.
людину ,цухс:во 1

~ї на с~&бу свому національному призначеиню,

щоб па:тавити

треба nисЬмениикові

ба

гато зусижь, баrато невиспаних ночєJ і велико~ творчо~ напруги.
д.а
справжнього мистця-nатріота це творення моgе дати безпіч яскравих тво
рчих nереживань, ~орального nіднесення, ~ідчуття своє~ nотрібности
на

~зм.иі, От«е, т~оревня велико~ літератури
н а ц і о н в х ь н о г о
с л у ж і н н я І Наголошую с.пова національного служіння ве в сенсі rо
;.ої ути.літарности, а в току, що наша літер~~ура nовинна б дажі пжека~а
1~ українцеві такі якості, що забезnечували нас від реци.цивів иа~виоrо
гуманізму, якиt сьоrадні так часто nрикрашає політичні декжяраці~,а не
є наявни~ в сусnільній практиці. :Jоральне, духове, по.пітичие ві.-рОА&еs
ня української нації є фактом такого колосального гуманітариого звачеа-·
ия в світовому маштабі, що здійснення ,!ого саме по собі робитиме ва11е
покоління найкращим виразником rуманізму. З nроцесі формувания націона
льно~ nовноцінности творитимутЬся в українстві стихійно такі ве.JІЦ&і
вартості, що переростатимуть значення національне і ставатимуть варто
отями всетDдськими.

Стриміти до

творення

всел»доького немає

потреби,бо

всеJПОдське вил он и.Jtьоя з повноцінно паціона.иьного само по собі,
Такий, на ~аш пог~яд~mлях україноької літератури. Сього,цнішв~й
nисьменник мислимий і як

творець

україноького світ овідчування,

з

Gілософоьким розмахом,

як

творець

і як духовий провідник визвояьвої

боро'!•

fи, як пристрасний учасник визвсжьного змагу. Re партійно~ метушні,
змагу

амбіцій,

не

а співучасниR творення українського завтра. Пос~азв~и

українського пись~еннака в отанов~щ~спостерігача великих пристрастеА,а

не співучасника nриGтрасної боротьби за визволення - жорстоко 1 прпв
зливо д.ля cauoro письменника. І якщо сьогодні цілий ряд хітератів ві~·
межовується від контакту з політикою,
ва~ких ударів, що ~х принесли остан~1

то це явище навіяне втомою
ві~
роки, і як таке воно мав з часом

зникнути.

Розуwістьоя, да.пеко JІе всі письменники здатні нади:лати вар оА в le>щоденнім піднесеані по щаблях до укра~нського визволення, а~е
це І
не t~о.ІІСНа ставити в обов,язок ко·'!tвому худо:кникові _- Ии в наці а , і як иа
ція wи-~ожемо мати сво~х духових репрезентантів не лише иа тему мавху,
щ~ виборюв нашу життєвість як окремої субстанці~, а~е тако& і в усіх
тих відтииках духовости) вкі забезпечують нашу духову різиородв1с~ь
внутрішню окладність вк ~вучого фено~к,. А.ле треба, щоб ва цих
б ч

ro

1

:іИХ відтИнках духов ого життя наші письменники не ГовориJІи про свій па
тріотиам,

а ці.пком одверто визначили свою аполітичність.

це постави'!ь

їх в опівії суспільства ~а те окреме місце, яке 1м наJІежи'!ьсв в виніІІ
ній суворій дійсвості, коли нація всуnереч омертепь·ні.d загрозі джя се
бе, стре~ть здійснити свої вікові ідеали.
nотрібна здеклярованість. Інакше буде існувати і дажі та нецоста~
ність уваги до літератури,що на неї скар;штьо.я ухвала МУРу в nep!IOI(V
~бірнику.
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з'~зду МУР-у знаходимс·т~ердzеная, •о взаємно
"Пам•ятати, що. О .Ц И И О 1С

8

М

9Yдitm МJІ'f

ЦЯ е йоrо ве~ика nрирода, а не я к і о ь /пі.цхр.наме/ ~~с•к1 wір
Rувзиияt продиктовані пристрастю чи 'арозуміnістю" /Зб.~у І-ий,ст.
Іос/. А а дpyroro боку, "нам~rатися сцjжитк інтересам овоrо каре~ в

часі 1 upooyopi, пам'ятаючи пуо ту відповідапьиіс~ь, яку wис~ець ие
ое перед іоторівю". Лрамітивізмом вів також від tвердzеиня, що "всі
мм• в .оди~ ідеопоrічн€ ціле. Зрештою, сnростовуваtв це твердження ие
.цоао.цJІtься,

бо воно u,~e спростоване самим змістом о<Sидвох

збірників.

-

-

В orit~, аа вда.ши uис.пов ом одного рецензентаt "храстg.иізації :ІІі
терsf'урнах розбіzностей", що їх виявляють собою Збірники МУРу 1 K,iaJ-

НJO .иіву посідав І .І:нrряииИ своєю соrвттею "Думки про .Іі!'ературу"/ Зб. у
СТDТ!Я пода• ряд мало о~иrінальни.>.., алеJ як свіц•а~• сьоrоАвішия дій
сиіоtь, tіК'І'уаJІьни.х до вІ::!rа..цу·.взннл істин npo оуопіnку роа JІітtїрату
рв ~ пи~ьмеииаха. Можнg пошкодуsqти, що тверджениа Ьаrряноrо Аещо
опрощуюtь, при мітивізують пробл~ му 1де·~вости в JІітературі. Иайціха
вішио в ст~тті в твердхеннл Н!і т~му: ми і Европа. Баrрsви;;, нr.t изJІу
АJШ<У-, б.пsаьЮІ~~ до пра:;и.пьного трактуuаннн 1,lів~ пробJІеІQІ. Прсви:~~ьним
є, що H.9U ожjд відштов~вути.ся від о піпого наслідування Европи,
від
мавпуа~ния. з~вдання зовсім не nоляг!1є :з тоuу!:·~об п1.цвести УКР.'1~ись

7

ху .иітерстуру ·nід сnіJІьниt: знаменни:k з е:uроnе .. іоькоІ) ду.хов1о'fІ)
ком
плекс пк о~ .цу ~ее ·СКJидний і мо t.e сприймзтися піА різними суб' sхтввии- .
а аоп~К!'8мв/. Навч·зючиІШ 13 ЕвJ:~>nи, м.vсимо nильнувзтв; щос; у n.Ф и12·

мірі абе:реr'І'а в процесі цьвrо нтзч~ннд Doi nитомеині ухраїиському ду-·
:хові прІІJСМЄ'І'И· Не можн~ припусти'І'и, щос н~вчания 1щши.>.. письмеиникіn· .
a~tapt:txo в них своє ВJІ~сне, індt-!n ідуал:ьне.. Цd ·дуже .цо речі нагоJІосита
ta, бо D киніmн1й .ni'f'(;p!lтypнi,i дійсності спостеріrаемо u декого оз
·н~ІІt8 Тt~ІСО~ втра~а індиЕі,цу2.пьного обличчя. Оди~че, не uоІtи~ ІІОІ:'оди;..

tкся з иаrкоа~ЕИИМ зак.nи:ком "прокоатнути ЕВропу, s.з.яти ~r до і'ідсм9
1 n1~и ~~.иі•·. Річ у тому 1 що "прокозтнути" Евр~пу Т9ІС JІ_;.:гко в~ ,.~ас'!'~
ея. дм 'l'oro, щоб по-спр~в.JІиь о~ з багетитися в1д Е13 реnи, щоб ~~
из.-.
буtкf!uи кориота!'и дJІЯ

ці

1

плекання

св ого,

треб ~ ~;:ужr;; бur~то ак п~сти Пр "і

б'l.rg'l'o рокіз ;зиту?.тити Н8 п~ретравтоїЗ:зни.я европе~ських А,УАови.х.

.

сх~рбі:u.

НG..tо.иіхом статті є недОай.липс СТ'1а.7Іення

·

~о історико-.иіт~р!=!ТУР:

ахх факf1n /Оскар в~й.цц і "Лімоиє.!дН~ тc.opisl" миоте~'rа~/.· Так само .

'І' ОН O'I'JtT'I'1 не віl(поnі.L)~є сер~озності ~~ ірникr-~: ву .иь. rариості, що Иі~х

ни прихр'!ІD"JІСТ& С!'ИJІІО ;"кололlтt..рs:tтурнl цуцики", ·~нещ~сви~ н~:п прєдоІ(У,
uрf!'ево1йн1о'l'ь /"Я визи~чи:в собі шлях у.кр~~нського письмеиник!1 -. 'l'OI,
со ІІ~ЧЕ:р'l'аНІІЙ Іе.ІИЮІМ .іllеВЧЄіиком"/, .пє.гкоJr?.r.свість тне;рЇ.евь /"твори'tи
миоtецьк1 Ціннооті з~жче, !1Ні-.:{ т~оретиз·.•r.і'?.'rИ npo ИИА"
кх~~ !ОН MOAQIJ:! e'yJto б ОJ<рЕ;ОJІИТИ .НК за,.uу рОЗІ> JJIЗHiCTЬt

Ду ·~е ціх~ва 1

•

9

ціJІому Т'l

стРття проф.]:\ .Шереха "Cft'ИJii суч~свої укрn~нсько~

жітерr.tури и~ ewirpaцi~· /Зб.І/. н~з~~ не ~ід~~& змісту пр~ц1._Зміо'І'
1118J»~Іа':, аахроени:. и~ синтетичне с:хоплеиня JІі тер~ту:риої 41і1сиос,-и від

Ч~Oijj 8брОЙІUІА. 3ИЗJ:ЗОJ1ЬНИХ Зt.С~:Г~НЬ ІІОН:;{:'і. ~ОЧ ОСН0ЗИ!1 yr::~r~ ~ОС_JІі.Цу
~рех~ спряwо;.:ава н~. т~н~І.FНЦі~ роз.;зи'І'ку JJ ~ r ер~ тура, Н'1 роsкрит'І'Л ос
НОЩІІІ:х

СТВJ!ЬОdИХ. иапр.яміu

.~зльІ:!ого. росту

укрt:!і~:с:,ко~

'Іі'І'єретури,

од

ИrJЧе "'!D'rop ,ц.~8 'l'OHKy 9Н2JІізу ІІрО~Д.GНИХ eT!:JПiil, .-1ИCDiTJODJЧJI ,.;u'AOB1
1
C'l'KJIЬOL.11 UplllXNelfИ JІіТє;р~турНИА. груп і сере,цопищ '1'.11 ~~І)ЧИ .е р'З8 д:/~8
lJ.JryЧИi сильаJе'l'ки таорчого обличч.н цілого Р~·4У письме:ивикіL. . .
Тен~енціа н~~ого

~іт~рзтурноrо розuитку,

ТJердИ'l'Ь Шерех,

і~е

aq

Р:Lдне Сдоnо

-·---··------·-----t

-

rаслом

до даерел иаціонал~воrо стихz:

~-- свідки і учасники почq~ку

!ІО.і3 ої АDИJІі ж1 'rе:р.туриоrо процесу - JЦО веде Ао ви'І'зоренва ГJІиб око сво
сріди ого, rжкбоко україноького літер~турноrо о'І'итю. Чи ми буАемо і
свідк!:\МИ його вершиu, .1ого гре«Sенн,
овітового ~ріюмфу
~
ц е

б у д е

о в і ~ о в и

т р і ю м ф

tl

.i.ioro
-

-

не ~ідомо. А~е ми позивні

всіх sуои.JІ» ~оклао~и, щоб ц&І процес ніщо не затримуQало,·щоб ми йому
оприя.пи, на НJ)Ого працюваJІи, аому nрисвятили асе си.ов літер~турне D'l'тs"

•

Виникав питаиня::чому йде мова про
один
національний стк.пь.
Чи не природиіше сподіввтисл роз~итку стильової р1зном9нітности нз~ої
літератури~
Так

cauo

непереконливо

евучить

тв~рАження,

що нвша літе~~тура

мав бути до•ший час хао'І'ичне, неuпорпд~оnана, бриласта, ~~що ірzціо
на.nьна. Нєшмотизоnаиим в 'І'в.;;рджьrиня: "стуnінь націона.иьної органічно

1

сти

ступінь подаJІення

-

раціоналізму

ось ті критерії,

пі~ пкими на

ша сучасність nимагаs.розrл~дати сучасну наші.літ~рзтуру". н~ такі

висновки АаштоDхув Шереха споот~ре!~ння на~ канішиьою динамікою ~іr~
ретуриого розnитку. Але !t ми вині стоїмо ка грані нового .цухо.зоrс
тя. Цю rрваь призначоно изм перейти·.
бли:j~ч6му майсутиьоьау трєба J~Да
ти ьирезнішоrо духо:зого ·o:popмJUCB9HИSJ JІю,цей .nінівю форму:зsнвn різних

u.,..

s

світоr.nндоввх сDоерідноотей. В ПRрі з цим мало би приАти і формуааикя
.nітературних о~изrів. :Мо-ке й приІ.-е в ~альmому ма.ібутньоwу
до

· різних

вдиноrо иаціонаJІьноrо оти.nю,
о~но~о з тих, що nступлять у

н.nє лишє: mл.fxou ;:jt=ликої
зм~r. Покищо ми лише на

ГасJІо :зиоокої маАстериости,
неDИСТ?рча.пьне.

ше

один

стиль,

~ьоrо г~сла

стиль

т.зu.

ренціоDаній л1терgтур1,

~е

як~ Н8голошув І~ .Шерех,

~осить

було

стильові

иих,

окресленим

виразно

:з

зьаагання

літ~ратурні школи,

з

б

СССР,

де

зі

стильовим

перекоги

само по собі

припуск9вться ж~

соціhлістичноrо ре~лізму.

сять форму:затис~ і
але

творчої
старті.

В

стиJІьозо дифа

в явищем норма•ьиим,

му

сnоїмидекляраціями чи ~ез
н~прямком,

що

вип.nи~ав

з

окр~

оленої духоu ости 1 С!іі тооприймання. Мистець у C.J оій т:з орчосr і па~нен
анаходити контак~ із іншим миrцам ной61льm суrолосним йому. ~ецьм~
же мати, крім свовї nлз.сиої творчої ля6ор~.торі1 1 а якій формувться
його власне, неповторне, ще й ллбораторію близьких собі по духу, поб
ратимів у мистецтві. Ві~ цього виграє і мистець як іидвві~а~ьність,і
соціяльне звучзння йоrо творчости. Досі nиникло цізq~й ряд літерз~урнж
об,єднаиь, але Іони н~ вияпллють жиDучости головно тому, що засновані
не за принципом школи, а нк територілльні об'еднання ~~ей, що 2Ипзд
каDо перебувають ni~ дахом одного Тіму УНРРА:

Требе думати, що літер~турні наnрпм~<и оф6рмJUJть себе в шкали. Чи

w

будуть це лише групи, чи псретDоряться вони
оформлені JІітерзтурні
організаціІ
це покаже wаtбутнє. Ми схильні ~мати, що орrайізаційве

-

оформлення

таких rруп бу~о б явищем вельми позитивним,

воно аводи~о б

письм~нника в якісь нормц соціsльної дисциnліни і П9ралізузало б
'!'а
кий іlЛ9СТиnи~ укра~нце~і надмірний індизідуалізм. ц~ не звімзло б по
треби існумння МУРу,. .акий став би своєрідною "профсnі.пкою" письменни
ків і тереном тварчих зу~аріL ~ціJ різних світогладів
р1зниА сти
жьmзих напрямків.

1

.

З більшою доклаАністю ~nажаємо за потрібне спинитися на стsтті

ю .косача "Вільна укр9їнсью:l JІітература" Lзб. ІІ ./, що її появу вважее
~о

за пакззиик духово~ кризи

u

нашому

літературному

сере~овищ1,

яке

втратило -здібність реаrуі1ЗТИ на зномqлії такого .роду 1 як кеємо :: ,:щис
му р~зі.
.
Цілком поrод~ємося з ю.Кос~ч~м, що німецьюа окуnаці~ Укре~ии
в

р .р.

І94І -44 бо.ІІЮче пєрстну JІ?. український лі те ра турний ·npoцt.c.

'l'вк

Стор.

Р1дне Слово

48.
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само не мавко ruдотав заперечувати,
л1.тератур,и

в1.д1гра13

негативну

ролю

..•

---··---- -------·-

що Д,Дон~ов у розвnт:ку уRра1нсь:ко1
·l'·им,

щ,о

популярІІзув~в

на

стор1в:ках

"В;~.оиика 1 антигуманн1 j.Де1 1 виразно с·р1є:нтуваьая на тоталз.тарпиt:! За
х~д. Саие тоМу на сторз.н:ка.х "Вl.СНІ!:ка 11 могли появи·тися поез1.1 с. Ку.ппu
реНІ<а, вероифз.:катора дуже посередньої мар:киі про о6разнз.сть
Sl"pmв
кого :моzиа склаати уяву, прочитавши лише два ряд:ки f:ifoгo писань~

ІдейІ:ІИЙ ов1т

я

..

Надзвичайно о6ладован1 антени, :
·•
Перехрестя надто ва~~их хвиль.
та:кого поета пе виходив лоза мею. :1.деал:t.зац:1.1

НИХ YO'J!p01B 2 .ЙQГQ "Еа6ИJІИ 11 "СрИrаДИ ЧQ6).Т •ПО 6ру:КаХ"
p0Лl'J!Bl 'l'lH1. 1 ВПерТИЙ :марш КСЛОН1:ЯЛЬНИХ :КUCR • ·)."
. Там пе,на стор1н:ках. "Вз.сника";знаходи:мо вnра.:вJ

1

тотал1та:р ..
ІІ 6О:М,60В031В 0:К0.
пера
Р. Єндпна,

1.деал1.затора ата:зз.стичних ллемз.tших 1.нстин:ктз.в nатр:~.ярхально! . Гуцуль
щини, досл1д:вика, цо його основним :клоnотом було встановит-и,який в1.д•

OO'l'OI< '1 норд:Lttоьжо1 :крови nливе в .жилах y·t<pa1HЦlD 1 ;.
.
.
.AJI.e не ПlДJІЯГаS· Нl..'ІКО:му су:мн:t.ву 1 ЩО всr,nереч редаІ<тОрОЬІСИ:М: R8.Кlрам д.донцованавз.ть на сторlнІшх · "ВlсниІ<а' nробив со61 дорогу . Жі!!ІУ

щиtt струю.н:ь укра:і.нсь:ко1 л1тер,а'rури .-Велика б1.льmз.сть ор.иr1нв..п:!них твQ
р~:в~ друІ<ованихна сторз.нвах 'Вз.сника" 1 вия:еляла. духову сувередн1.от1t у
:кра!нського письменотва,Там раз ..у-раз·знаход~:м:р·реч1. Ю~Липи,О,Оль~Ча 1

О,Тел~ги, Б.І.Анто~ича,
.n.мосендза,. Ю .Дарагана,

~.Малан~ка, УоСамчуRа~ О.Сте~анови~а, О~Ваб~я,
О ~Лятури-нсько1, Т •.Курnl.~И, Н. 'Лl.ви:с;ьхо1~Холод

но1, Б ,Ни:шнк1вОьІ<о~о тощо. На ст ор1ннах "В:1.СНІ1:КО. "Іrоявивсн ряд
киотец:ьки ::еивершенJІх,

речей

·Що стаповля11ь l ·· станови'l'имуть окрасу у~ра:Lноько!

Jll'l'epa.тypп. І~ самє приклад 1.з ".Dlс:шиком'' мо:же nромовисто· свз.дчи'!и,
що
кода наСJІlдуватІІ чуж1 :1.деолог11
не
повелаоя на унра1нсьноиу
rрунт1...

Для того, щоб в1дnов1дно ОЦlНИ!J.ІИ лі:І!ера'!Іурн~и набутоІ< nередвоеtmих де
оятилl~:ь, ВlддlЛИ'l'И т~м nозит~вне в1д негативного, nо~р16но старанnо1
анал~тично! прац:1., а не тюсо1 lf сИнтези"" .я:ку nерев1в ІС .Косач.
Основний удар Е .КосаЧ сnрямовує не nроти д .Донцова 1 донцовщини, а
проти основноУ теч::t.ї духового життя двадЦятих-тридцятих poi<lB.' Д1 :роrси
бухи nоеначен~ наnругою визвольної бороть611. Ідея иацз.онал:ьно:Го геро1-:
ему .стала 1.деsю дом1нуючою l визначаюч-ою вв.ес:ь духовий nроцес. 31 сто ...

р1нок

· rазет,

журнал1в:

ця

1де.я

випром1нюs ться

людей, Ця 1дея породжувала чуда героїзму_.Бз.~ао

в

серц.я

: 1.

1

д--JІІІ1.

тис·яч1в

данилишин стми опра.

вzв~ми сиквопами Доби, І nроти цього могу~нзого струму визвольно!
ду
ховоо!l'и др16ними й w.зерними видавалися тl 1деї$ що іх на своі:м щитз.
n1двооили деяІ<l в1.д1.рван1 в::1.д нароДного Грунту уRра!наькl 1нтел1rенти.

ю.косач сам зазначає~ що та духов1о.ть не роsрорлдШlла н~яR'И~И засобами
примусово пол1.ц1.йного порядку. ВоІІа лхmе "моральне> тероризувала"
рев
иителlв воеов1тяно~t<ої з.деї, бо паса 1 громадсь~а
onlнlя була на бод~
нового св1тогляду. Бlльше·того 1 Косач констатує, що нав1~~ 1 ни~
дl~

":1.нерц1.я" поnереднз.х час1в ~ Щось

нал:ьно ц1нного в

то'!Еу ноШІJІеІ<Сl

EJ

оч.евидно д:Lйсно величн~ого,неп:роми~

· духовоот·и,

що С'l'ВО-ривс.ц в

останн1х де

оятилltтах, коли в2н в душах тисяч Бlрних спроМігсл nеремагати тиоячн1.
его! з ми буденщини, І< оли в1н nг опанувати зах1.дньо-унр·а1ноьк1 ма.ои, oy-

OПlJIЬO'l'BO згори до низу так;

що

Н'}п:роmується

1.сторична аналог:L.s: пере-·

1

:мо ги :.:ристиян1зму над псгз.нствvм: /не r·овсрячu, са:мозрозум1ло,

IIJ?O

би • Неnроминальн.а Цl·Ннlсть ц:ьогQ духового ноvплехсу" lC';I'()J)И~a

НlЧІU.оть його nояви,

засв~дчує:т·ься :таRо: тим,

иа.ш'1'а

ор.ге:·

Що в1.н nробивав оо61. до-:··

рОГу/~ НО. hаддНlПрЯНЩИН:J. ЧеJ>еЗ ТВОрЧlОТЬ TflRИX пись:меннttR~В, ЯІ< ХВИЛ110ВИЙ

Вальдшнепи''/,. Кулз.ш /''Патетична сона.та"/ та 1нmих.

ЦlлRом 6езnl.дставно висловлює Ю,.Косач думну. що О,Ольхич лише B~k

давав данину мод1., коли творив у nл~н1 героіІ<и, Ь.Ольпч був, 1 ЯR .п~
дина

l

я:tс .поет,. незюи-чаttно nocлlдaDниttt~

в:tрниИ

ооб:t. до хз.нця

1.

гJІибо

:киt!, Саме БlН розгортав гасло українсько! r•ероїчно1 духов ости в ІІШроиу
nттвву вонцеnц1.ю()Стаття ОоОльj_'\ича."За геро1чну духовl.сть" 1 надрукована

Р~дие СJІово
-------------------·--~-'

·-···.

---

'--

Сто,Р.
-~,---

49.

--

в -суриаж1 •-oCJ~t1!" І988 pot<y, рі з ко пі,:~крєоп:;stжа ~аг1 ~ність nотуг
Трє.тього РаіЬ3' 1t itui~cькoro фзmизму ~q~i,~'lf'И !8.1!"1:х. ~о rєроіки. ож~uч
з ~зн~чаn, •о

!1>r..!81IU

пpoL.tQoy укr;~1:нс::rл~о~ иаціоиа11ьи~ pr;~ опщіі,

:::>jіжість тра~цій Ібройвої :JИЗ3ОJІьної С)1)ротьби т~срнtь в~дійву

,11to

пе

редумоjJУ дм роsrор'l'авня rеро~чно~ -'УХОв"с,-и !'!кого .ціип!:'зову
в~
значит~ міоцd Украr.- в сві'l'овій духавіu т~орчості.
Як ї.ОК!:!ЗВ в:у.пьтурної обм\.і1t&ности nоп.;р~ ~нь ої .~оби ~.ІЯ Кос!1чn
с.JІужить

ааоу~ж,:;:ниІі

нею Др?rомqно·з

,, ,

Грушсr ського,

Виннич.:икз.

Пє:;ріоди бурхJІИDого і~єозrог~чного формуз~ння :!~в.:..и бувають по
знач~ні скрейностимв. Тому п минулих ,ц~с.атилітт.~1~ ~охо,;J.имо .до скр~~~
ноr наrаці~ Драгомав о~ а і Грушевського. В згпа:11і критики з'1буD!1JІОСя 1

JЦО Др9ГОМаИ1.І!' ЯК е'l'ИОГраф 1 Груш~::СЬКИЙ ЯК іСТОрИК ВПИС3JrИ
80ЖО1"і
О'!'ОріИКИ :J pOI:JJITOK уJ<р!:!~НСЬКО~ Н9УКИ. 04Н"'1ЧL: КрИТИК~ суnрОТИ ЦJІХ

:~іпчіп, спрямованІ! 11 оснопноuу на :закриття ~бности іх с:;.ітоr.пя~о
DJІХ і ПОJlі'l'ИЧИИХ КОІІЦеПцій, Д~JІЄ ПОЗИТИ:JИі резу 11ЬТ'1ТИ,
Стало яскам, що Драгомані~ буз антипода~ Шс~ч~нка. Кпини з му
пцькости іllеDчеика, nорожіс!І'ь 40 Шс~ЧдНКОl.Іоrо "біб.иійиого п~тосу"

буJІИ ~~OpOziCt'IO ~О ВІіЦіОНRJІЬНОЇ pdBOJIIOЦiЙHOOTJ4 ПОЬТ9. П.ОВЯТТЯ Н2ЦіО•

н~.пьиої ку.иьтури Дрзrом~ні~:, розчлєиувзв нtа пош.ття змісту і форІІІІ :с·
такому сенсі, що
nіцготував поз•ції Леніва в національнім питанні.

Не даремно ~еях1 цата?и Леніна звучать як п~рефразуваина ~рагомані•
сакого текс'І'у. Драгоманів уперто nропаrував ідею федеративна~ Pacir

і прИщепив ї~ в кров і мозок ці.иому пок олінRІ) укра~нст13а, що фат аж•
но позначилося на визвольни~ змагання~ !9!7 року. м.с.Грушевський,
бувши

ідео.погічно у великій мірі послідовником Драгомансва,

псс'l'ій

ио пропаrував і а.ціtіснІІ.Jвав у nрактичні~ полі 'l'ИЦі іде~ фе,цера.JІі зму .А
його кри.паtе 'l'вер.Ц&ення про 'l'e 1 :що сnрава по.nітика - іти вс.JІі.ц
аа
н~одною масою найбіJІЬШ виразно поквзув його політичну иа~вніс'І'ь
і

~~чність пере.ц пицем поді~, які вимагали ясн~сти nо.пітичних при
нципів, чіткости прак~икв, ·ріщучости й оперативиости.
Так само не мав Косач рації, за:rnщаючИ з.винничеика переж

.. овиичок

опініею

оотанні1. деоятиJІіа:ь .~ Не nі,ц.11:яга~ .ніякому

-

во

сумніву,

fe

~.:о Во.по~иор Винниченко
таланоиити': і к.у.пьтурни11 письменник.
АJІ
в менші~~ мірі пі.цмгав cy:'llniBvBi те, що Винниченко .цокотився !tрайиіх
меж націонал•ного ренеrатства. На Винниченкові найлегше .цовес~и ~е•
гзrуздість теза
неприnустимість змішувания біог~афі~ письмевавка
з його творчіст~. в.винвичекко~ перестав.пяючись на nозиції радаво
фі.пьства, у своему тритомнику
З1дрод~ення Наці~" обпжював наші вв
звожьиі змаганВR І9І7-І9 рр. так, лк цього не зміг би зробити нівкиІ

nro

сторонній ворог. Пересwику~чи факти~він

очо~нив nостаті сж.п.с. nе

ТJІЮРИ 1 Є .комоваJІЬІ.UІ. І9'2Є року, коли в Парижі на пусц.ео1 Шварцбар
та перед світовОІС опіІІіVІ) зваsуван~ мсразrьивjt капітаJІ укра~нськоr
ревоJІЮції 1 Винниченко став иа боці клевети. Коnироания в ста~~вій
пробхематиці та проповідь кJІЯсової боротьби стаиовхять :х.арактерас
тичиі о3наки багатьох йоrе>
творів. Що nравда, в у :Винниченка й Р'І-'
~аких речей, що ве мають в собі цих негативів, апе
Аже '!'ут
ва

•••

ввесь зріст постаn питааня, чи можна письменника рuзглядати поа~о
rо біоrраФі.ею, чи мав nраво письменник oyтJt націоназп,иим реиеrат9аt.
ЗАороввй иаціоиадьиий інстинкт підсRазав українству, що в чао, кожа
траввв визвсJІ~иий бій, зрадниц~во є річчю rанебиою,иезажекио
'!'Ого, якими талантами uбдарований зрадник. MOUJ!B о, що праЦеІІВе D~
коління українотва у вільній могутній українській державі буде б1~
ве.пико.цуq;е · і зумів nозитивно оціюи·и певні сторсни його творчос-rв,
наше ~ покоJІінu заJІИшиться непримиреииьа у відношенні до нього,JІцо
він не відwе~вався від свого минулого.

siA

Сенозна

теза R.Косачв- nисьменник

не

noEИHtH

мати

контакту

в

___

__..._.~

---- ... ..

...

~

____

--·-·

·-

........- .....

_......".

___..... - ·-

...........

аоа,.,...еа CSC)pO'lь60I)• В1.и 1С'l'ота асоц~яnьна,

__ ___
.

_____

Рз..цие СJхов о

_....__

"увео~а

n ood1.".

Дпя доF".зу

•~oro ~2ердаеива ав•ор axaeys на Еразма Роттердакоьхоrо,шкурника, n~длу
а~дкву,·~ sради~а с~о1х друв1n по 1де1, валишив8Хоа
все ~аки
велиRсю

&Dд8НО8• Врикsада такого хараитеру- це якщо не храІиlй оуб'вктив1зм*1о
декаrо~а. В

1CtOp11

веnк•о• пвае

пев~

aa.1as••

»

каєко 6езп1ч nриклад~в,
комеи'l'и

свого життя,

аоаи велика людина стаnала

коли

переttмаиаоя драматичнею

епохи, хопи, вцуриnшися в саму гущу zи~tа~ахоппюnала овоім ду"
хоюкu еорок йо~о 1.о~отиоот~ 1 анаходила ровв'язву коа1з11 в конууенталь
иомr 7~130pJ., ЩО ВИООЧИТЬ вад ВlКО.ІШ • Ера.вu був
DМИКИК. ОВОЄJ) "ПОХDО.ЛОВJ

~nyпotny• ~ в1кчемио калим оnоєю зрадою, І наnевие оучасиuхи Еразма,

ДUU8

ИИN ОДВИК ПOD1'1'pJIK 1

8

що

ЗОDСJШ Не ПОХВ8.1ІЯJ!И ІОГО ерада.

~аа· сахо дуже иепереконлив1 доІ(ази Косача, веа'!~ в украінської лJ.··.
tеро2ури. С~ефавик, звичайно, не викладав проrраки раднаальної парт~ї u
худоХ81х 'nopax, але його парт1Ина д~яльн~оть давааа йому коzлив1сть.як
наІшариоrо иоитах'у з полlтпчно-nередоDими елемеstака в народ1,

1 ЗDlAСтефаюп<ових новель .А eettн КоцІ)бинський nп
~овн1·болю листи про иевдач1 ревопюЦlі 19о5р.
І в ц•оrо бOJIJ) зродилася 1де~ ІІ. ч, "Фата Морl"'а.на". І
щоб 11 написати,
яв С7аранио вивqаn Коцюбинськи~ переб1r селянськnх роsрух1в ва Ухраїн1J
ах1пьии перегnянуD докукент1в, 1з ск1лькома св1дках. под11 roDopиn 1 cneц1aaьao vи!~zав иав1ть D М1Сця драматичних под1й.
·
·
І ча оцравд1 кае рац1ю Косач, коли ~вердить, що ІеDчецхо,
пишучи

01 :виромажа rпибива чуття
oan Гва~ю•ов1 схвахьован1,

"KaaJcae"

не каn еаш.ру еахопитиr'ОDовю 1девю о~1ВЧУ''1''1'8 поиево.пени.:м наро

дам ODO!x ЧП'1'SЧ1:В?
ЧИ CПJ>aD:a::L BlH lXИCa.D
ЦЮ р:1'11 JІИШе Д4Я СВОГО друга ?
leзqemco давав ono! поее11 до переnисування й веле'Гаn:ьиоrо поширюnання,
to6~o Л~4D як реnох~ц~онер~nропаrандист. І якби пое'l' не мав перед свої
ки q.Eonaкa очика ц1ві не:Dидимо! апдптор1У прихильвию.в ttoro музи~ нап~·
ряд .а

оцро~гся б

в1н на

той

суто

ораторський паtос,

що евучить ю

ряд

ках "Каn~еаву", де лише останн1 ~ядки до деяка! nри поена.чен1
камернею
J..Иf8UIO.C'1'D приавяти. "Жермз.нм:ь
Золя
був романом пропа.r'андиnної cnp.:--~
мовоиооІfи. В оа.кому еаду:мз. Золя летла rLроnз.rаидивна Ц3.JІЬ, Про це CD:t д

чаt~ Іо~о влаон1 нотатки. Одnаче цей тu1р, вcynepeoq теор1! Косача,
нR
вида,ве яDище вn1йзпов до 1стор1І СD:І.тово! JІlтератури,
так аамо,
.я:к
:1..

•ват•n

U

дl'!И" І • Турr'ен~nа,

~авдиnвиІ коктакт ~а
диваиІІ тn1р здобуває
1 саарбиац» tрипмих
Зв~дхи 7 Косача
&Ор2.КИІ'Ь08 D ПОСtаВ1

'l'D:І.p, у якому аптор встановлю в

ODlil прспа-·

рос1йо~иим cycnlл~CTIJo:м. І все таки
це~ пропаr'ан
оо6з. увагу через nерюслади в За:х. ЕвроІD. 1. nходит::.
л1тературних ц1нносте~.
настз.Идиnе уnерте в1д:мехову1н1ння D1д ПОJІ1.ТИІ<~r?:З~-?.с
ДО ПOJil ТИЧНИХ п~рспеІСТИD yкpa!HC~DS., "Бо ЯІ~ЩО CY"f·)

DOill'IIIЧJD. ПерОП6К'І'ИВИ уІСраЇНСТD8 МОЕJТТ::Ь

бу'l'И не надто ОП'1'ИШСТИЧІІ1.,

·:'Г;

д1%081 odpJ.I ва.n tшрою. tt неперезоренl". Зв1дси тnердltенна: ''Розпочинаю
8В.IdJaiQI) ш.,цСSсm в :LмперlяJІьному машта.61, мо~е І"іеJІИЧ(Шlшу н1з п1дб1tl 1Іе~
иде•u ааJ'а11цJІVИ", Н.Ки:vи х ПІJІяхами цett п1дб1 tt :1. ти:м:е? Тут еноп ІJИЧІ• т:у~є ··
ко:

tам оакам,

що ник 1nди колись ПроRоnопич,

Яnорськиtt,

БевбородьRо,.,

СІОІ'Одm,DJІ ов1тоюа JІ1'1'ературва дlйСн1.ст:ь ЯDJIЯG xr ~о 1дей 1 npиc-r ··
Це!С хаос в1добре.zає в соб:а. духову кри~х _вовнна nеремога
де

PS.O'd•

мохра9и~о~о ов1~7 иад европейоьиим

тотал1тарй~іЬ:м:

не означав щ~ лlк··

nJ.,ц&~! дJ'XODOl кр.-ва., в .вху вn).ttmon OD1'1' демокраt11 задовrо nepe:.

ною. Про це иа1sокраю1ше ов1.цчат~а

дооить

м:1цн1 позицз.l

бОJІьuеnІщ:ькс

караоас,ож.хоі духОDОО!'и в ц1л1:u: pя.J\l краін земно! куп1.~ що загро:чє
90»1 HODBK D1дродаеивям D1K7 napnapcтna 1 едич1нна,
·

В ду:ІtОnJ.И боро~ьбl з1

OD11'0M

, ;: .

nl :t-

onl-

J:~·. 'l'npнoY авttиrуме.нноо'l'n, а хаос~~

д11108, 2.дей DО'ІІпиав офорu.пюве.тися 11.ли:t ряд CD1'l'OI'n:ядonux ионцепц:а.tl,
.:
8JСІІІJІ еn•ааииІf р1от р1знах JI1'i'r:'r:!'}'f~тиx ~ .... -r1tt,
Заоsгок сво!к nce це
aua~a• до ув1nероальнооти, а~е б~зусться на np~н~u нац1онапьн1м rрунт~,

Р:s.,цне Слово
•
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не цуре.еtься а.це~uь~оrо
"реrз.она.пькп."проблек. Виrшива.~и в ~е
бурхливе коре беа аокпа~ хац~nпал~ао1 ~Ае! ~ це екачи~• приреи~• себе на 6евоха~ие по~аииевв~
морською беаодне» •

..

Кіайню nраву воаиц~~ аеред vур:s.вц1в nос1дає В.Дерzааии у
сво11
· ПроСS.пе:м:а мясициз'Іlу ta оисте:м:атика л:tтературmа: C.'fU~и". 1Ь.в
н1.СSи не дис:кутув. Одначе во~ ttoro зусилля сnря:иовеН1 .цо тоrо, Jt06 до

пр~l

1

вео~и найб1льщу в1дnов:tдн~сть класицизму
як мистецького
л~~ераtур
ного стилю :~.деальн1И природ1 мистецтва, висунути кnяоициех як кеtу,~о

нкоі мали

б спрямовувати сво!

Державин

-

стоnи художники слова,

Фор:м:ал1ст чистої марки

рое:ви~ок стил1в.

В:Lн не хоче ви:знати,

•

•о дерва~т~.

його не ц1кавnть

·1оторичниІ

що :ко:~mа епоха несе в собl

г.пи

боху в1д~~сть для коюrого стилю,що власне т1льки епоха н~ав сти

хев1 конкретности. В:Lн оnерхglіаоовими схехаки,~ це дав rому

отвори~и свою скалю о~иле:ви~ В!р~остеr,

змогу

ю ик~й реа~1ем окинутий

в

одву купу з натурап~в:м:ок, як "псевдости~ь"; nозбавлеиий т~єі
внач~н
вости, яку в~н кав и розвитку л~тера~ури,Не :м:еиш ваzпuвий с~ил~ ~ ро
кацтие• включив Державин в nоняття беsМlрно вужчого нва~-~ка~еку.
З~стов1 елементи в художньому твор~ для Державина не 1оную~ь: "З ес

тетичного пог4ядr., - пим~ Аlн, - конче сл~д· виел1к:tнува~и іх /sXlcтo•
в~ елементи Ю.Б./ повн1стю, бо ввесь ем:tот миотец~кого твору в абсо

~~~uо поеамиотецьккй ~ н~яв~й естетичн~й анал1в~ не Пlдnягав

-

та~

сако~ кк ве П:Lдnяrас lй, приК:Lром, кокерцl~на ц1иа мистецького Т8ОР7•
Щодо т.вв. ~дейного вкtоту мистецького твору,то1то~го ф1лософ1чноrо
оевоу

•

це кабут~ оа:м:оочеви~но:

хопог~чно сприяв

реал~вац11

1деИни~ в~ст-киотецького твору

естетичких

елемент~в

под16но до·катал1еато~ в хеМlчному процео:L,

вики"/ Зб.ІІ. ст,24/.

ОQтанньоrо,

пси

проте,

н1яи не сnоцучає~ься

Таке трактування nриро~и еотетичпого дав Державин. За

з

єдину оз~

наку худоzв~ого твору вивиае фориу,
Це в иеханtйац:Lею uиote~rвa. Ес
~етичне не в приналежн1стю хиже мистецтва, оск1~ьки естетичае
lСцу

І)ЧИК :В таКЗ.Й :м1.р1,

•

В Яtcll ВОПО ВlДНОСИ'!'~СЯ ДО pOlfY .1!І),ЦСЬКОГ0а З T8Xl:!

-

np~ воно в фунвц:tєю життя. Естетичним в ~ее те в св~т1.
JJJDAИaa, при
рода, мистецтво
що ьr~zав лЮдську ~сто~ своєю феноvеналь~~~~~~
ах~ною вахtн~ен~о~ю. Міра естетичности вивначаіться ~~ои
на6nи%еІ~

•

об' внту до ~их 1деальних nонлтJ, краси /чи потворttОсти/, нк1. eauaдetn

в

природ1

:~.стори~о! людини.

офери життя. Матер1ял,
рз.,

оск1льки

вони

МИстецтво

є

конденоац:tвю ·естетичного

ввесен1

в

тв1р холодним

виеначе~ еоте~ичпик криtер~ак хуftозника в

Форw

1

в~

1,цея остhі!ьки мають впаче\тня в худо~:аt.оку тво

W'feplяп вдпают.ься в обраеl.

poвpaxynROK

1.

ви~рок,

а

про~еоз. Мого творчос!'и,

Сте:Lити ва роевиткок сио~е

ки обрав~в у Т&JІОІІУ чи 1ниому отил1, це значить n1..цходити· до вввчешц
х~~ера~ури синтетично.

Роs~вться,

ходу до л1тературних явищ.

ща8sикяючавuо І ~ниих :м:ето~в п1~

Можна розглядати,

прии1рок,

~tepa~ ~д

х.уток 11 оуоПlльпо! фупкц~l. Б такому раа1 досхtдвика копе ц1хави~и я и 1
tдel п~днооИ.?!а л1тература, в я:кому л~тературноку коптевот:~.
1
як ц1 іде1 з. тв1.р в ц1.локу позначилися на стаn1 духового .пття оус~ж:
отва, Але коzе бути І ~ниий n1дх1д до л1тературно1 аnал1ви, хохи
вои
увагу ков:центрувтьоя па форn 1_ па :tкаnеп1'н:ост:L форка, Бо, очевидно.
~ориа#яи така,wав в со61. оа~и лог1ку свого саиоровви'fку, уеаие:нево-

'1'1

1

попородm.х ротець:ких форк~ Т1:1ка методолог1л ко:з:е щ:кавиt•о.а

аКlО'l'ОК лише аухарво,
в~

беручи на увагу лише ~сторичпо-отипьово-s~сто

до~панти-яи еаемент,

~о вступає у ввавмод~ю з Формо~

Поеицз.я·в.дерzавине. у в1дноmенп1 до з:м1сту,
tо 1мпер1ял1стична. У sсяи1.м раз1

краЙНЬО су6 1 SКІИВНИХ ВИСНОВКl~.

лоно,

:tде1,

•.

кв.терlнJІУ на..ц

що це приводить досл1дника до

У караЛЬНОГО• СОЦlЯJІ~НОГО або nОЛlТИЧНОГО

Стор.
•·····
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в з.о~ор11 кио~ец~Dа иииикло ба~ато ео~етичних ~еор~й,
ту чи 1нту рац1.11,

JІкщо хочемо бу'!'и

якз. мають

блиеькики ,цо нацз.оиальиих джереn,

то не вар~о вз.дрива~иоs з1д основи ео~&!ичиих nоsицз.й •евченка, Фра
нка, Л,Укра!ики, що ве охавдали еотетичивх вааtфорк,
але еуnи 1 ве

1

ликими :мио~цяки
JIJ).ЦJtXИ кокпе'lеи,ни:ми з опраз1 еоt~етики,
І ко.пи ки
'дали к1льиа ваува%ен~ про "ави естеtики", то нак а.цавтьоя,що ми охо
nили '!'е найвагальнз.ие, що Onlnttкe nров1дник nосtа9т&к кашо! лз.тера~у
ри. Це загально коzе бути бавою дпа да~ьzого роваитку ваших естетич
них коицепцз.й.

-

Роввз.дка в.Бера "Заоа,ци ео,еtики" 8 бз.х~· 1ОТОрlОООф~чною,
из.:
естетичною отуд1в:ю. У Бера чите.вко: ''ЛюдсJtкl :~..цео,погз.!, овlтогJІядовз.
течз.1, полз.тичн1 напрлкии, теср1~ мистецтва -s&КlRDJ)TЬoa аа принци
nом nрякого ааперечепия", Де,на не.щу дуuку 1 ие цз.пкок так, бо xosua

доба,нав1ть протиставляючиоt» nопер~ди~~.кає и ообз. Иашаруааинs nопе
редньо!. часто в :з.стор11 ~юдотва ва~еречевня посtа• не вз.дразу,а че
рез проМlшrу стад1ю, яка
по ооб1 кає оакодостатиG еначеnня в ~-

oaua

oтopll.

· ·

~ж французькою ревопюц1ею 1 добою реотаврац~! буха nрокз.жва е
поха Наполеона Бопапар,е, яка мапа озз.й·с~их~» 1 а попз.~иц1,з. в ооцз.
ял:ьнlк ~иттз., 1 в uиотец'!в:L, тобто мs.Jia оаuодостатнв sиачеиня.
Нlби в1дчуваючи слабе мз.оце свов! теор1l, в. Бер
бере прикпад

1.:мnрео:з.он1з:аq 1 отримить ,ц·овеоти,JЦо "з.кпреоз.окз.вu вкагаетьол аа адз.
йснення !'ИХ zепринципз.в,що пяrJІи.:в основу реал1отичноrо киотецтва".
На думху Б.Вера, В ~uпреОЗ.ОИ18:U:1 UИOT~:L :В1Д'1'ВОрЮЮ'1'Ь Дl~CUlCTЬ
не ах
об'ективву реа.JІьиз.оть, а .11к даиз.оtЬ,ОІ<реоаеиу НОІ:fІми науковими
доо
лlдами. І для доказу овоrо твердzення в1в дооить~хучио пооилавтьоя
на ІІВОрЧlоть КоцюСSив()ltкоrо, бо z Коцю.бJІИО:ЬJСИІ брав 1:мnрео1 om.eu не
в
його отилJІовз.й оут::L, ·а шукав ~иmе опоообз.в
викориоІJІаиня .1wреоз.о
нз.отично1 технз.хи в раКІСах реа.пз.стичио1 '1':ВОрчо1 кетоди, Друr.ий прик
лад
проф,М,Бурачек
також неперехоипивиІ. Вз.в
також не _був при

-

-

хил~ником чисто~о з.кпрео1оиз.вк,у,в1н

прагнув

пише

в1д~вз.:еsого lндивз.

дуал.ьним оприйня'1'тsк реал1ем;у. І в його похО'ІRах анаходико укра.lнсь
кий пейваz вв

'1'акий,

шукання реал1с~ичио1 типовооtи,

бливоJ> овз.nотю б~рви,

поєднане з

оонячиз.ожІ> 1 неокреоленз.оtю кон'!урз.:в.,

.

вики 1кпреО10В10!ИЧИ1Й '1'9ХИ1Цl.

ооо~

~ласти-

Іиие. оправа· м. Черемшина.
ІJ.ШJ?еоз.онз.о'1'ИЧ!Шй ru.дхз.д до дз.йсноо!'и
у нього преваJІюе • .Але 1fИ s1н мав rry call.)" ·ц1n1, що if реа.пз.оти,
тобто
шукав .пише "1нnо~о споообу !'ОЧ1ІО ВlД'і~орюваtИ' природу", ак каJІи
ро
бити, на 1f.Y'Jllf.1 В,Вера 1 з.кnреср.оnоти? МИ ,цукаsuо, що М. Череwп:в:а не

прагнув ровкриtи

ту чи 1ншу а:и.,твву В8JСОИОІС.рн1оть.

Всупереч реалз.о-.

так в1н х~з.в диаиfиса ва '1'е чи 1нmе явище не в по~~вду
об'вктивно!
точноати вз.добраzеии.ІІ, а з погляду оуб'вк~ивкоl
ве обов•яsио:во1
Д1І.Я. lHШJIX СВОВрl.ЦИОО~И ЙОГО

•

.

. .

1

І вже вовоз.к ве коиtа закинути АЛІtерберrовз.

тлrу до точиости

ВlД'!вореиня природи.

/"Bl

.

~ веге"/ по"

Думаемо,новз.тв~ наукоз1 доолlдИ були не оу'!'!'ввою Пlдваииною з.м

преоз.он~отичного отипю,
ауп.ьтатl дав киот~цtво,

а пише вих1даоІ) ~очкою, сtи~ок, sвиИ в ре
про'1'иnехке реал1еков1. А даж1 прийшпа
з.нша

nротиле~оть. Іuпреоз.онз.зк,

pean1auy,

оимволз.зк

•

не шаххи до еотетичвоrо еа

перечення
а перз.оди з роеватку n1тератури, з
яхих
ROZRИ~
в окрема в оаv:о.цоотатнз.:м ваnеречеинак епахи реая1аму
.цо тоrо
сти
льовою оакоц1внз.о,ю, ~езапеаиою вз.д дахьшо1 реакц11 на pean1sм,
яка
вzе сака
ообl аамод~ннести не sвяsе.

,.

z

uo

Пов'язани~ коиотруктив1зму ~в декретеваквк ооцз.аnьним кистецт

воv: нак тaJ<oz ви,цаетьо~

ш.тучв:им.

Перех1.д

в1.д цз.лого pяJJY др1.6иих

":1в-

____ ______

P:LJtнe Слово

...,.._ .

_______ ..._.

.

...

·--·

-- -------·----

..

--~

.....

5З.

C'fop.

_.,._..

~в" до ~.sв. •со~ал~стичного реах~зму" в~дбуиоа ке орrаИlчвик шzs
хок, а n1д поп~~ичиик ~искои, що надавало д1ому проnесов~
п~ворнхх

рио,

., а~

.AJre

разок в .,их у д~п:ого pн.lJY худо:тик1.n ба чик о

с~иn~иий

по

до реа~з~ в ревуп:ьтат1. в'fоми в~д безл1ч1 _,кань пер.их деса~и
Вl'f~ ХХ.ст. Рео~авровавиИ реал1зм збер1гає в1д поперед~х .укавь ~и

ІІе деяв~ уковноот1. "Тихиtt Дон" Шолохова., "Мати" ГОJtовка, вове~1 О.

Cn:loapeВRa показують, що нав1ть там, де нин1mн1 pe&nlO'fИ
обке~
духових 1 ф1.зичиим терором, реал1зк опромагаєтьон. на певн1 трlюкфи.
Одначе 1нпої дукхи В,Бер:

"Насіогоднl пробле~в реап:1зму в кио

тецтвl ~ose бути лише провк'fною проблемою",- твердИ'l'Ь в1.и, Uаєко ~У~
принлад того, як ефектна 2еор1я зачаровує творця 11 до такоі ~ри,•о
в1в обминає добре в1до~ ~ому як л1тературознавдев1 факти.
В ~еорети~~ буд1вn:1 В,Бера взято на увагу етапов1сть розви~ку

техн1ки, наухових кондепц1й роауКlннн. св1ту. З кихи вв'язув ka• доо
n:lднИв 1 етапов1о~ь у е~н1 стильово-мистецьких х~в~еnц1U. Крах цих
спроб ~• Іrичноrо переформування ов1ту обумовлений 'fИК,

що,

коnи ~е

хв~ка й вауха об'єктивно оаромо~ до розвитку, ~о сфера лог1ки,
е
~~ки й естетики в иезКlнною в природ~ людини.Вови не розвиваютьов,·а

~ише протилехно зк~нюютьоя. Тут д1є не закон еволюц11,

1

Незвичайно ОКlлива сво!ки вионоnками

а ревопюц1і •.

насичена тонким.

аи~ти

акок в чао~вовостих, стаття В,Бера викликав в нас скеп~ицивк з оrхв
ду ва кетоду,

акаю

оперув доол1дник.

Беручи тему ун1вероальио-ооц1о

аоr1чио, автор проте уаикав розгжяду соц1яльних оргаи1аv~в. Нац1l;sв
ду.хово-оо~ахьИ1

оргаи1чн1

gп1льноти,

що,

ono-

на нашу дукку,вросток

вl оо~1апьво1 органlЧНОС!И на протяз1. Еlк~в утверджують
псв1хьииІ
роввиток·притакаввих хюдин1 духових якостей, еово•к в1tнорова~ доо
И1диикок.

Вlн ~ере людину поза

оуоа1nьотв1,

що,

иа вашу дукку,

трудовими 1

11
в

прац1

з

духовими взавкввами

в

таким

шиіокик tека~ичиик

ІІ,Збlр&ику отоят! у ТlОнlк Dнутр1шн1к зв'язку в

"~аоадаuи поетвии"

ваоаrок ро~ити н1ак не в1хьно. "ІоторlософlЧНl е~rд~

В.Бера.

З оrnяду на те,

в. Пеtрова

n

що доо1 опубл1ковано лише частиву "Іоторlо

1

с~чвих е1юд1в", ие ~оzна робити якихось остаточних висиовк1в
про
поча~ок .прац1. Однак вzе й теnер моzна в1деначитп деяк1
недоn1хи

.

прац1.

nиець ХІХ. C'f. автор слушно характеризує яl\ добу, oб'!JІ:ztf~Иj" Dlд
чуттяк веnико1 духово1 криви n~дства. В.Петров вивиае
,що з ц1ві
Jtриеи нв.к1тиnооа в1льва коицеrщ1й п·ере,цбачень маІбутнього,Вlн ,цоuа
,цнlmе

агадув

- одву
OBl'!y,
OD:L

пиае

дв1

~покал1птично-в1в~онероьку,прQрокуючу

еаrибlпt» нивlпt.оrо
тrа:·сІJ.Іуючу 10торз.ю, яв: оув:упн~сть закинених
в ооб~ з.сторичких нруrз.в
1 Аругу, в:онцепцз.ю наонр1зь ка~ер:Lаnlоти
чву, ІСОИЦеПЦlІ) перебудОВИ
!7 через OBlT
СОЦlЯЛЬну реDОJ[ЮЦ].І)·.Нак
здавтьоа, що иедоеволеиик е випусхати в уваги передбачення тре~е, ц~
нв аоиаЗJ& д110н1оть, кав кабуть наИб].пьmе шаио~в до реалз.зац11: но
вий па~оо роввитку людства нас~ппть у доб1 здз.Ісвеиня повно! п~

~ачиоl

1

ODY

духово! екансипац11 нац11. Це nередбачення ще ~ доо1

ке вио~овпеве в

такою

повнотою,

перед~,·одваче ~е перед~ачення

ефектн1отю

запл1днює

1

~•••

nлас'!ичнз.с'!ю,ах Авs по

оьогодн1

дукви б~rа~ьах кa

~ИteJilB. І мае вzе воно в ооб1 1 !ІІІН1 субстраІ! воес:еlttнього, уnnе
роапьиого еиачевня.Цlжии ряд нац1~ в процео1 визвопьиоі бор~ьби nе
ре~кав~ьоа кео1яи1стичник з~рок отворити чи

вих формах, чи

n

то в

поnl'fичио-уоtрое

ово1И духовост1 вартост1 всеов1тньоrо значеквs.

nxe

І

ва~вахnив1ше, що це передбачення
вотуnав у фазу свого ед1Існеииа.
Вац1оаал!но-вивво~ьн1 рево~юц1і потрясають ОD1ток:
Китай, Іид1а, а

рабоь~ ираіви, Іидовез1я,
вax з.кпер1ал1s~в,

що дос1

Єгиnет,

Польща,

Украіва ••• К1аьиа

живилися кошток понеnохеиих нац1И

аеивя рlених вияn1в 1хнього ZИ'fТЯ, перетасоnують нии1
sикориотаtи нац1оиапьи1 рухи, н.в: енаряддя, а не впасти

onoi

onlto1 зду

кар~и,що6

lx :ep'!Dor.

Стор.

54.

---·----·---- ---...-:--.----
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............

Тому 1

мз.ж 1.:ашики,

Р~,цве Слов,J

,

-·------·----

вважавмо вепра:аиль:аим твердження в.nетрова_:"19 стор1ч-.

чЯ змагалоо.JІ ва оуверен:ruсть народ:~.в; нazr: час 1.дею иародво_І оуІІервиноо
ти доповнав r-а~лок ОВ:J.ТС?:аого уряду" .• Hgm_ ·~ас прагне :м3.zнацз.ональноІ в--

дности ов:~.ту ••• У
св1ту.

19 .. 2о

·

ст. де·ржа·ви З!.:агалиса за l.wtер::L.ІІJІlСТичв:ий под1.л

За напої доби це втратило св1й оенс. Наш час змагаsтьоа ва н~по

д1льн1.оть св1ту". У в1.дпов1дь на це слlд би зазначити, що ne мо~а
noJilтичm. тенденц11 ов1.ту. характер~зувати 2а деклярац::~.ами тих чи ::~.ниих пv.п1.тичпих куж1в. В таких декл.я:рац1лх треба шукати 1 з.аховани~ сенс.
методолог1я 1стор1.осоФ1чного доов1ду щ1льно стикається з в1дчуттям

·

Тут
хо~

д:Lв nрактично! пол::~.тики, до чо:Ро 1 адае:т:ься, В,Петров взагал3: не :мае ;rа
хи.пу l.:ЩО може негативно в1д~итиоя на його lсторlософl.чних м1ркуванннх
В

Цl.ЛОму".

О~идва вб1рники МУРу ~

безnеречним доказом духової активности

ишх пров1.дних л1тературнхtх к1л.
нами е .. за браку nсця. ·

За це св1.дчать

1.

.

О'fатт:J.,

.

на-

.

не роsгJІ.І!Бенз. ..

Одначе 1 в усього сказаного доводитЬся все-. так~ ствердити на.а:вн~ст~t
духо~о1 кризи в л~т~ратурному оередовиЩl. Ознаки крив~:
змагання. теау
свободи олова,. оуМJІ:Lння, морал~ довести до ·'l'o1 скраr.tно!
де
вона
1
заперечув наяв:s:~сть су6Пlл:ьнооти,. як об'внти:вно1 вартос'!fи~ С!l!Ворено1 ти

uen

<:лчолlтт.іпm

соц1.яльиого розвитку. людства.

Пова ти:v ми

:m,e

в

щжд1.6J

Ми Ще н.е домовилися до. одна:ковогQ рооу ..

1.

~~кн~ найголовн~ших понятD~ Не формуваннл суперечних ов~тоrдцд1.В~·ЩО
1.::ожн:а б

було вва::Е8.ти нормальним .я:ВІ1щем,~

гляд-ових уламк1.в' ЛІ)Дини,

· характервзув

нас,

а хаос ов1-то-

що ':числить за ·собою х~лька в1дnнних

,Г'l.й". Якщо ~ей хаос затримаЄться в l,iaO"
для нашої нацlональної субстанцlї. .

б::І.:оrрg

Т'О ·вlн коzе сс.rажИ ва·гровJІивиtt

..
' ..

.

.
'

ОДЕГ'

ВУЄВСЬКИЙ

.
ШЙ

ВіП3ІР

Mltt·вnбlp не тут.
Я: lНШИХ

sуст-р.з.::з

Хтось :кличе?
Не 6ув

l

"'

Б~ля входу

варт.Qвих, ··

·

Вlд:м:оЕ·те,, що з роду

пе·вхожий до них,

в:.в таІ< лях, мовляв~ ненароІ<ом
Весняний прол1т, та
усе,
На птахlв nогляньте. Щороку .

-

U

· Я:ку

іх

тут

силу нес~~~!

.

ВСЮІ ЛL не ШІТ8І01'ЬОЯ: :::лдх:у:

диш дlм 1х приваба· И чежа

•••

Що :каj,t]т:Ь? Я блlдну :Вlд жах:у?
Неправда, здалось вам. То ~ав
Вl.д втоми:

І,

nевно;

Та глян~те

-

не звиRнув до цьогQ,

ва:r.неньRо. д~я. ·н~г

-

•• ·•

Еже виднQ &за рогу

Воро~ао•• І вар!а ~.з своі~t

~

.

·

Р:1.дне Схо:во

- ..
c.r.

.~~/
""}1~..

••

. •'11;4''\r..·........(
...r.::v .../',. •';t
.. ..'J -1···
~····о· І
-'"/'~

•

І••''

---··-·-~-----------

.,

...

.

І,•

r.... . ,..:;::.,tt...-.

• '•
.. ,..
•
•''•''І •''• І•._ ,... ,. •• , •• •'•; \ А•'.- •
l ''l
1•• t..:·••• r••••1....•~·..- і 1:••• ,;,.,,,,(

/
Ду~е рз.~хо дахОАЯ!Ь ~о нас,

Монтаж

~,

І.•,,,•,,,/ І

t

/

на ем1rрацз.ю,

кии:ка І ж~7ера~~

цурвали, ВВАаиаИl тепер • Украін:1.. З
тик б1лько~
~о рук антопоr:1.ю украlнсьRоі П:lдсовєтськоі поевз.l

ЦlK&JlC~D береко
аа
рова
вз.Икв

/1941-1945/,з•даиу Дерм:lтвиАавок Украіни. На :в:мtt ~а кившеа д11tua

АО зао. тз.льки ва коз1 роо:І.ttоь:к:~.й, у переRладах Н, У11акова,
еовоз.к пристойних,

ЛRl п з.деl,влао~ 1 не влаон:1.,

spe•тoD

ваполонюють пое~1в сьо~очасно1

Укра1ви? 3аМ1О!'Ь писа~в про це,подавмо wоитаz

1s

ераsк1в !х творчо

С'l'И.

Мих ма Б а z а в
ви~ав так1.
в бз.рки: "Гн1в М'ІІІІ8ви" 1941,
"~атва• - 1941, "Кпич вождя" - 1942,1943, "данипо ГапвцьаиХ"-1942,

· "Cтa.n!П'p~OJJJCBX еоп~" - 1943, "Поев~1" - 194З,"В ди1 в:~.Іии•-1945.
Ма.1,

:во~охо с~альное ВОZАя-испо.п.ииа,

Вступвек в решительнь1~ боІ.
Не будет, не будет рабоИ Украина,
Не буАет иекецкой рабоИ!

.

Под зваменеv партии наша дружина
Идет всепобедноИ стезей.
Не будет, не будет рабой Украина,
Не будет неиецкой рабой!

Сава Г.о: о в а и ~ в о ь ки й
:видав зб:~.рки:
ко» Увра1иу• - 1942, "Книга во1н~:в'' - 1943.

"П1сва

цр~

У вора чести не~, я зиаю,
Нет бпаrородства у :врага,
Но НlJ:І.аче
nодпасть воро:вокаа
Безкерно, олишвом :велkка.

-

JlDбокир .Ц х и ~ е р в о видав: "Слава"
ван вдарае в ~они вац:1.ональн1:

- 1944.

-

- 1943,

"На паn. бо••

Сиапа ооеиь голубаа.
На Хортице отояли кь1,
И Двепр, оердито оrибая
УтеОЬ1. 1 СR&ЛЬ:І. И ХОПМЬ:l 1
Стреких перед іоttохаки во~~~,
Кав nеоню да:внеИ отарииь1

Про заnороzокие походь1
И ВОПЬВЬ1.Х CЬlHOBett ВОЙВЬlе

на~а.ия
В

з а б 1. : а І Вlдока своім переІ<nадок "С&ОІ& о поавr•.
окрему ~оню про Стал1иа,:видала s61pж,r ·~ ~рив~•

ЯІ<lК'ВО'!а:ВИ.Иа

- 1945.
Ов вь1роо, Вовмузап. На оердце-ордеи. Р~ом
Со хвою ов идет. Мое он торzес~:во
И rордооть он моя. И vве при1ти~:~.к взг~ом
Все хеи~вь1 гпядят о уnь1бR8~ на него •••

С~ор.

56.

~две СЛОl'О

...

-~·· -~.--··-·-..._..._- ___...

-

Aиn~tt

-.... ---------·--·-----------· ·----------

М а а и ш в о

мав за собою зб~рх}І:

"до бою ставаііtте"

1941,--'~'У'кра!ио ков".- 1942"1943,· "Понад по:ис'еиuи",

ва"

- 1943,

"Слово о nо.пку"

... 1943,

"Полонянва"

":" 1942"
- 1944.

"Бит

На знаменах сталинекое слово,

М~~ стремительно вnеред идем"
Государства своего родного
Нихому в обиду не даем.

Іван Н е х о д а
видав: "Я: ~ду на· б~й"
ооп:,ца~и" - 1943, "Л~сов1 ооелз." - 1944.
Коноервь~ из Лиссабона,
В ставане·- лмаМсвий ром
А сзади Одер и Висла,

- 1942,

"Ми Ста.и1на

~.

•••
.

И Днепр, и са~ за Днеnром.
1Пть~ко:м одврь~вае:м банви Да здравствует русевий штьз.к!

-

Jieom.,ц
П е р в о :м а tt о 11 к и tt
мав. так1 вбз.рк:ІІІ·: "Прионга
воі,на" - 1941, "Пар~изан Вернигора" - 1942, ''Мати воїнз.:в" - 1942,
n·JП.n:sxи :В:Ltіtни" - 1942
"3е:мля 11 - 1943
" Де1;1ь не.род~енНяU - 1943.
Поет ударне· » 'fOH ':иі:~ер1ял~ о тичний: '
Все дороги -проМ,цем,
от.ц~uат!І

мь1

не

nобь1ваем на ваІtдо·м ВС?Rеале,

станем,

~-І[Ь:L. гJ!аз. не

сошсне:м

среди

ть~а..

К~о 6 поверип из нас, если 6 нам nосле битвь~·окаsапи,
Чrо варшаву и Kpe.tcOB не МЬ1 БЬlручали, не МЬl.

Ма::коам р- и JJ. ь о :ь к · и ·м

вnдав ц1лу низку зб1рок:

векn:ю"· -

"За р:~одну

1941 "CвlтJJ.a зброя" - 1942" "Слов о про р~днУ кат:t.р" -19'~2,
•св1~ова sо»я' -1942, ''ЛІ:аrа" - 1943, "Велива година" - 1943, " Виб
рані nоев11І· .. 1943, "Ман,црlвва в :мол од~ сть" - 1944, "Неоnа.п:_пма ку
пина• • 1944, "Мар~на" - 1944:
••• и » сборе вся оекья - QaS едина.
Ть1

постуrtью своей sесь ~~Р потряс.

И ПуШRину как бь~ скавал Тар~с:
- Jі\ива, воскресла наша Украина!
І

Воподикир С о с ю р а видав: "Червоним воіиак" ·- 191!, ".і roДИ'f!1 І'Н~:ву" .- 1942, "Пlд гуl! RрІШаБи~" - 1942, "Син Украіни" ·1942,

"Вибран1 поев11"

"Мз.й син"

- 1944,

- 1944:

За УфоИ ра~нинь1
В снежноИ тиmине.
мальвьl Украинь~

На моем овве.

МИхаІпо

•за ясн1 вор~"

Ст е а·ь ках

має дв1 вбlрки: "Про:вес1нь" - 1942

- 1942.

1

Унеча встала" Умань встаnа,
И Гон;а шеJІ из .. ва реви.
Гора Чернечая узнава~а
По Шагу Щорс о в ь::а. попхи .•

.

· · Мико.иа

:восхрео 1

-т е р е щ е в к о

вида~ три КНUЗ!І:RИ

,

що д )вго м:овча:в /бр ареш~ова.ниt!/.,

''Д~вчина в Украіни"

- ,1942-

"Верба-рясна"

...
Рз.дне Сп:ово

-- .. --------...--.....--..-------

·-----~-.....,..._----·--- .

-~-·---

1943•

Зор"

8

- 1944.

Про Лен1нr:ра.ц ІtИ:е 1Р-1Н
Здесь Пуmкив nламенеп;
Шевченко здеоь пь~аа.
Здесь Ленин еве~ eaze~

Счас,ливой наше~ доии,

И в евездах вся с~ранаt

-

Пав~о Т • ч в в а
був дуzе активний: "Воа• uе~О8Ва 8 - 1941.
"Ми й.цеко • б~ І" • 1941 1 "Тебе ми внищик .. Ч~'l' 8 ІJІОбОD• •· 1942, "Пе
ремага~Ь ~ D!l'ь• - 1942~1944, ttnoxopoв: друга" - 1943
19~, "деn на•

отанеа - 1943, "Поев~!" - 1945. "Вибрав:~ поев11" - 1945. tа.вак опи
сує

BlH

'!&ИІ

І'

По Форке - ть1 cnpyr, а ~ав,рвва
Твоя- будто ветер в '!'рубе.~.
чудовище, вnав аичвва, Зачек ze хуа~тура ІJІебе?

Обмана и ~:и предотави'еа~ Ть1 проввище еваешь ов~:
Ть1-вор, неrодяІ и грабиtеа,,
СошедшиІ о ука, воt в вое.

"3

Паsп:о У о е их о
кае за собоD вб1рхи: "За Ухраtву"
вогнищ бороІІьби" - 1943, "!UІяв:иоь" - 1943:

• 1941,

Саава Стааиву родиому,

Песня - с.пава Вровно аоти!l'ся на немцеw
Наша лава.

Вк1~ Ваоииь
Ш в е ц ь
репрезентоваии~ ~eD аб1рков "Доб•
рий ранок, Ухраіио" Обмазаний кривавою гжииою, и1в хоче ~а
аим ув~й~и в Берп1в:

1945.

У воех герканце~ ва виду
Так- ао уиицам Вериива, ·
$е не очис~ии, я пройдr.

~аиа то тепер ухра.інсьха rn.дсовв'l'ська поеа1а, Ч.м.ttІJІе J. ваеоао
~zуйте 1'J,Y1q t

ЯРЕМА

ГАХАЙДА.

•
lJ,AII

І

СQПОІІ~

З4овив цап а r~ю сопов•а:.
Нарешті птичко тt коа!
с~.~1~8Й з ~оень кеиl 81нець,
А п~, зроблю тоб1 в1нец~.

18,

І соловей ие спав, не
Вбире.в цапка у н1:mиtt crnв,
І досЛJzивон так в сатрапа,
Що СаХ ВR1НЦ~ ЗlЙШОВ !Іа цаnа •
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І
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0.J.t ••.ц.ивІ в т1х:ьІ<и cим~oJto:il ОJS1ту·-аевацоІ'о•· •aze св.
Пав.ао. вехикоку вШІран:НD Jtюдей, що ШІ буnи йо:rо CDl.Ц:ВaD · еа oorasн:L:a п'JІrJ. a::L!it, товаришило веJІине -вмира:в:иа :s.~el, - '"_вemrs11t
8

'

Pylв::L ~ xa'l'eplюt:ьsu:

ц1ннощі:в ''ВелиІ<а!~ 7яищо ие б1.11ьаа{ "Р;r!иа•

)tJХОЗИХ варtоотей. "Kopol 1 р:~.норо1", е_агвиа 1 в1.-ро.цzеава Ц1•
.аих 1СУ~Ь!fУр 1 ЩО' ПрО ИИХ ГОВО:рИ'rЬ '1 ОВО!й теор1! ЦКJU11ЧВОО'ІИ 1!3•
ховоІ'О poaвatxr аюдотЕа 1тах1йоьхий Фlлоооф·В:~.к~оеаюtІ 1 nер
опек!fиІ:L

оо'!аин:з.х наших lО'rори-rщих nереzивав:ь

арабеоаакв ду10СИ.ва o-кpat:!JCax по:а:овмих

гLрхо~

1

aaort·

JCapt J.O'!Op:Ll,

б1.&І•е,

о

.ІВЛU'!ьоя

•рииавои иеймов1р~отю доов1ду ваzих ~~··· Бар88ио по
vзавмо, що ми иа.-пороаl "Ново1 доеи" 2. що ~а ио»а J{Оба привео
певиу !1 кетакорtоау.
Ми ие в ом1 онреолитИ папрямІСУ ц1в·1 ке'!ахорфоаи.
Зваsко
r1л~хи, що обличче ново1 куnьтури рlа~битимуть, ак 1 ра~ае·,
ооиовИ1 tysxц1i людського духа: рел1г1а, киоtецtво 1 еиаsаа.

'!И коие ваrив давиьо1 фgрки хуяьтури,

tez,

Зпаеко
що на особливо Баznив1 куJІьтуроtворqу фукхц1и аа~
ия овпадаюtJоя поступи ~ зМlоти поодиеоких иаrв,
1 аиавко, •о

-
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твою переоиоку", ЧИк 1и.ик е

а1о ~ая Поеtа,

saxиotr• дереввоl маои,
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•

як

дпа червява ак "ноt:ке. по:.швп тu

1

д.nя

~ха киспивця,

впочиица,

щ~ zваzки чвтао, 1 дnа покоlвкв,
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науц1, овз.льки хатекатиии", вивл:ьо:вуsт:ьоя кр1а про вцv-r
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З крови пен1ц1JІJІЗ.на не переходи'!~ до коеиово-оrри~енево~о

nпину ~ через те в менз.нrз.'!ах 7аапааеннях коекових оаов/ пода
втьсп 11 з.нтраnDмбапьво. Ів моеково•о'!риzевевоrо nаиву реоорбу
втьоя вона духе повоп1, '!ак що по 1и'екц~І 1о.ооо і •е по

З

1/2

~одини 11 вихавуD~~ у ааивз..

Терапевtичие прик~ненна.

Терапев~ичне приКlвеиия пеи1ц~хж1ви да•оа~ аирохе,
Вв•е
нав~дево роди бактер~~. •о б1ж~• чи кен• реа~~· на пеW!Цl&Z~
ку,

Терап1я пeнlцlnJI~BOD •е иарае~ в с~ад11 ехсперикен~
збирання с~атио'!ичвоrо ка~ер1яJ17.

~а

Ще недавно бужа вона дос~~

на пиае бактtрl~оrак раеок 18 ХJІ1И~цис~&КИ, а по~1к аередаао
11 до вивп:очноrо кn1~чвоrо кориоtуваин~.
Найкра~ ооя~и покаsуе nе~ц1хn1иа в а~акаи•них ~пфекЦlsх

г~Мними бактер~яки /оtафкп~окок, оtрепtокои, бaкtepls ~aeo•ol
фnеruони/ ~оnовно у воєнних у.ход~еннях, як 8аакання, ераневnя,

аопареНRа тощо. С'!атистиха уряду в1йни ЗдА • aвltl, •о об1~ка1
11о отор~нок, подав Кl~ 1И8Ики, •о уо~ випадки ванечищеиих
~
еаlнфекованих, aJie овз.zих ран, буnи п~И1Ц1JІJІ1НОЮ виж1куваВ1
без КОШШ1.1С8.1Й.

95

На 11о випадк1в

иих

при

пьокапьноку

~ в:е по тиzнев1 було зовс1к С'!ерип~

аnп1куванн1

пен1ц1пл~ни

•

На 102 ВИП8ДК1В ПрО!'ИJСОИ'!рОJІ~НИХ .JtliCOBaHIIX ОУJІ~фаю.даМИ
9о ~до к1нця rоения виваеувапо ще бактер11,

.

Рипад:ки n1кован1 пеи~ц1nn1нои:
без боа1в

без rнoD

1

некрови /або

иl~кап•на rpaнynaцla

рухи бее

uaao/

боа~

Випадки кои~роп'~ оужьфаКlдов~:

все бои1 в К1ОЦ1 1иаив~1

.

~ев неврози, sа~окаа~вуваиня
беs ytpatи пажьц1в

Із ка.тер1яху Д~ефреs
св1зих sранен~,

уо1

иекроrИЧНИХ

сиа•иа rpaпyna~a,

б1n~ при рухах,

некрози

1

фnеtкона,конс~о~ь акцу'!ац11

виходиtt~, що на

/ Jetfrey /
випадки

1

6а~а'!О ~HOD

мао,

буяи

вип1куван~

випад~е1:в

171

цро'!яrок

в1жьках

д~в без кокплз.кац1й, Доеовано З-4 кубз.~ ценrимеtри
роз~
пею.ц1лл1ни по 25о Е pro оож
жьокажьно вовн1JІИЬО у форКl пе
рев'язок,

Інший кarep1u:: 1е

ваво без иомпn1кац1й,

Старn,
ре~нrивио

Вl

36

pe•ta

мвер!fих cв1mn Фрактур

31

вu1ву

з.з маJІим rноsнняк.

оептичн1 рани, _абсцеси з запаJJьииvи оикпttоке.w

r1p~

до

n1кування 1

хоч

пe~цlJIJilHИ. Доов1д показуе,

р1д бавжер1~ /рlд 1нфекц1t/,

ane

що

~

вони

~рав

~ддаюtься

tY~

роаю не

~акох опоо1б

впхиво

tl.n~ки

по.ирюва3НЯ

Сжор"

68 ~

-----~-.--

Рз.дне

..

з.нфекц1.ї о ДифузЕ1.,

реаrJ.:оть

· Гн:х.~

-- ·~·-----..~··-----..:..

-------'····--··"""--··- -.

1.

с:кор:ие

з.· :-1е:кротиЧІr1.

флеr':мою-.а ~

краще,
маси

. :заnа.ль:нз.

nроцеси з заре:zенвя

як оrраниченз.,

зовqцJJ: не

абсцеснз. nроцеси

1

гамують

не

Чничого д~лаІШн · n~~а.ц1лл1н:и,. зов_сlМ проти~но,
nри

.

сульфа:м:t.да.х•

Сп:ово

---·--- ------

. ·· ·

ЗJ..Іенш:ують

НІС це

· .

о

m.-

бував

·

ВеликиИ дос:а1.длий матер1лл в:rбрано у. в1~сьвови.х похо
.цах. ·америІсе.н~ьких 'J:'.O. а.нгЛ.:!.'Й.СЬІЦ1Х Бlд_;Цілів Б· Аль:ар1., Тун1.-·
сз;· ·та Сиц:илз.1. Перла. cnpoбn. · бу~ч;І без БИслз.ду. Але це
·все

були cтfi.pl зрз.нQння,. г.-чrбq.І<l" 1IOICP.f'IT1. гноt:м 1 некроз ою, так
що nснlдl.ц;п.на не .д.охо,zр~ла, гли·бо:І(О·. Аж череs заг.а.nьне Jil•

вування: пен:1цз.лл1но.ю /д.о ~рови/ :мо~-rе. було вигої·ти І т.1.
вже з-тихне:s1,

а то й '"4-:мlСНЧ!Іl' рани. Нато:м:1ст:ь

свз.n рани,

1

це вже праz тntco:aaLIO в Сицпл1ї, головно поDІІСодхення к' .ав :их часrей т~ла, вил1.кувано nенз:ц:J..ллз.ною в- RlJtькox днях.Р~

пи. була. з~к~ен1,

·деяt(:l: · по·сипано дорошк·NІ neнlдl.nJI~ни,

а в

детсих залоzено дреп 1 . через ІJRИЙ .nрqт.я:го~ чот,ирьох дн1в
.дв~_раsи дєнn:о впорс:куtзано 3-10 сет. 'розчину nен~цlJІл~ни

25.0. Е

в ·одному

ec:n s

В

8

61льшост1' вацадtсlВ зни~али усз. ·гра:к

поаи~~вnl бахтер1ї в~е.nо.ду~е малих с:к1лькосткх nен~ц~~~
ни. Гноєння· уставало, а· лише в хпль~ох виnе.дІ<а.х творив св:

.. те.JС. fННцrий грах.;..r::0rв.тивп:ий гнl.й,,. З? яцоМу · зна.Ходжено бai<~e.:~p1J>nln!t+-Япeyca.~,· · ~.-<
·:-- ;: .
~· ,.
·

·

·

З· того матер~ллу JJИХ.о?,і'Т:Ь;

що на

цощо,цжень, що по

171

б1JІ11ш~.И ·Часті .. · були аа·бруджен~ Jt інфз.:кован+; в 1 о4 13иnад-.
нах н:астуnило.· гоє-пнл· per prl.Шam ·.- .Б бо Б}!па.дtса.х гоенюt
8

;··

жв·ореннл~. rранурнЬ:з.1
.л.иmе В'. nоодиноtси.х пар-т1~ раю~., а· ли
ше
випад:к1в· ·залишилося: lScs. впливу. в._ за.rальному осягнено

7

скорqчення часу Jiltcyvaннл tt nобуту в шцит~лз. о

3-6

тttzн1в.

Ва:м-ивою спра11 о'ю по:ка·ва.лося nри .n:ьоІ<альпому· л~:куванн~
пе
н~ЦllІ~lною ра.:н·, пошкоджень, постр~п~в .. т.-ощо 1 Щоб береги І&
ни не аанадт_о ·щз.льно до сrебе. nрис.rа.в.а.дr~; то:u:у .треба
ny
заІ<ла..ца.ти дов·олl свобlд!Іо, та· щоб пенз.цlллз.на. :могла прос.mt·иути ·щ.цу рану .И. о-бнятІ:! :ac:rp ї . ї nоверхню.
Льоtсальне :tr1:кування ·пен1--ц1·л.лз.:ноl> nep свіед.ено та.ІСо~ в 23

'СD1.ХИХ випад.Rах' nопшодхеі:-rл ..:м:з.з~у. По ·~ХЦИЗl'ї та за.мхненн~
ДреНОМ ВПрОВЗ:Джу~аІЇО npOT.fiГOk 3•

·рав:и /ваВ:LТ~ ~~феR(3В8.НОЇ

;· .6

дв1в ·розчин пЕjнl-цlлл:tни.

n

б1льmостз. випадtсlв · наСтупило

.,

.СІ<ор~

..

риц1 -~ багатьох м~стах вже nра:ктиІ<уDть
станпц1 периоі до
поко~и.посиnування ранV-·яв вайсхорз.mе nopomкo:u пен1.Ц1ХЛ~ШL
· · ·Є· спроби, щ·о довели· 6 до зиачного р(Sниzення :кошт·ів Jil-

загоє:ннн, :а,лише

в

тр:ьо:х; пац:ц:н~и

nо:u~р.пи.

· ·. ·· ·. С:ьогодн1 ВЕ?ду~:ьсл сnроби І<омб1·ну~аті! ири льоваJІьm.І
терап1.ї nенз.ц1~л1ну з сульфа.мlдами в фо.рм~· nopouy. В А.ке

кy,

а саме

стосувати :л:ьохал:ьно на. рани: культури пem.цlJilDІ

иот:атуи у фор:м1 плиmтх пгtпючІсlв н~ ма.рл1,
рооте дальше~

· ОД'Наче

проду1сує

nен1ц~лл~ну в

в яких грибОІС

самl~ ран~

•.

багато льоt<а.л·:ьrrих lнфежсц~М вимагаЄ загального

.U~ІС.уваНШІ

р:еНlЦ1ЛЛ1.ТІОЮ, ЯR 1 Е().ПрИІ<l!В.Д 1 0RОМЦЛ1.RОВВ.Н1 фр8К'1'У'•
р:ц, в старпх В:l.ЦJІа:м::ках глис>.о:ко в костях, ч,и u' ЯRИХ частях,
стар1 глибо:к1. !'ное: нЕЯ, ф.леr:м:оннl: ·nроцеси _тощо. В тих ви ..

.

1.

ПВ.,ЦІ(&Х ВJЩа'ГS.flТЬСЯ бl.;1:Ь·ШП ДОЗ
ЇХ RОЦб1.н.уЄТЬСЯ раЗОМ:
~8
льов&JІ:ьпим по.цо.вд.іm!!! rteнl.ЦJ.JI.Лlни. Под~ться або протs:гок

диs

1 оо. ооо

:ю в

.цожильних вnорскуваннях

,

або зе.хJІадавтІІ

ся тривалу допл:ьну tcpomreвy 1нфуз1ю з тою саиою СR1JІЬИ1С
жю nе:нtц~лл1пи,
вкц~ю.

а.бо

подається що

три

години

.цо:м'язиеву

1.11•

Р~дне Слово

Стор.69.

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

--·

--·- -- ··--·--·-------------------

~a_JI..!_Ц_..Q.T~ИJI~_9~Q:!O~)·._l_I~фeRЦl! З бatttep~ЄK1.8D,
~0
дое~ давали велиRи~nроцент смертности, поиаеааися авича•

91

но податпими на д1лання. І таR 1з
па~є~1в ~а стафи•·
льоRововою сепсою
виздоров1ло nри ухитт1 вsе 1оо.ооо Е

54

1.4

протягом
дн1в. Решта вмерла, але ·треба зга,~tати, що
~е
ТОДl не було nOДOCT8TROM ВlДnОВlДНОЇ СRlЛЬRОСТИ ПЄНlЦl~
ни
ще тод1 не виnробувано досrmт нього дозування .Сьогод

::1

н1, ROJIИ СТОСуЄтЬСЯ ДОЗИ ДО MlflOHS. ОДИНИЦЬ, на ПlДCTUl
нов1mих матерlЯЛlВ треба nрийняти, що й такт1 випадки,ак
що не вс1,

то велина

на те новий матер1ял

в тому
8

ЯRИХ

СRlЛЬRlСть,були

137

виnадRlВ

би врятован1. Вка..rв

стафильоRоковоі 1нФекц~

55 виnадRlВ остеом~єл1ту·/гн1йного
109 Ц1.7ІІ< ОБ llT О В ~-1JI1RYB8ИO •

запалення кос~~

В 4 випаДRах стафильоІ<оRовоі nнев:мон1і, ВlДО)(Оі е и•
соІ<оі летальиости, І<оли завели вже на~~~~ови суж~фак~
.д1:в, :в 11 -JLY, в 1 2-JEY, в 1 -'МУ та в 18 -!ІУ ,цип недуги ва
аПJІ~І<овано Е майже Ц1JІRОМ безнад1йноку о~аи1 no 2о.ооо
Е

7

на дозу що три години. Л:LІ<ування продовжуване

9 -12

дn•

1

подано загалом·1,7оо.ооо_Е. Вже по двох днях стаи па~еи
т~в·поправивоя
Одна nац::J.єнтка д1стма еІ<судац:LЬай ПJІев
рит, але вс1 випадхи були врятован1.

•.

Стрептококов::1_~н~екц1і дають теz великий uaтep::L&a ~
сливого вил::J.Rування. В::Lдомо: сепси з бактер1єк::J.яки,вихпи
І<&н1 стрептоRоRами, надзвичайно ваzк1,
скер!н1сть и вих

1

дуzе висо:Rа. Проф.Коллер-Базель подав св11! катер~аn /ШваІ
царсьRа медициие. - с~чепь 1944/: · 32 виnадки загаnьво! ое•

17,

пси, з чого вил1к~ано
решта вмерла. ·вуnо це, одначе,
ще в 1944 роц1. На zаль,не м1r я зна~ти в дост~й ~епер
медичн1й л1тератур1 нов1mих публ1каЦ~й.

Так само в ексудаЦlйних nлевритах,

в nунхта~ах 1

в

·
•·

cr,r.mr

иих знайдено гемол1тичного отреnтокока; коnи ос~анн1
фам1ди завели, попробувано пен1ц1лл~ни. Bze по 24 годинах
nерепоn1кування м~жnпеврової ·ями 5о тисячами Е ne~цlJIXl•
ни не можна було знайти н1 в плевритичному ексудатl, Н1 в
мюватин1

н1

одного

стрептокока.

В

1нmouy випадку вzе

по

2о.ооо Е на дозу пуиктат 1з гнояка плеври /empu~~ pleur~
по R1JIЬRax перепоn1иуваннях був ц~лиом стериnьний,
ПневмокоRОВl 1н~екц1ї
дають найкуаЩ::J. висn1ди в аа~

nенн1 .пегеmв ТПневІіоІ<оRов'а пнев:ион1Я/. ПерІІS статас'!'пе.

45

вииазув
випа~1в nовного видуzання суnьфонак1дио-резв•
стввтних пневкон~й, на загальний матер~яn
хворих 2 ••~
nадии лишиnиси без ефекту протягом І<1JІЬКОХ ди1в, е.
вв
цади1в

75

зак~нчиnось

смертю

Другий иатер1ал,аnоzевий
пневкон1й,

1зза

1s 76

недомоги

29

хрокохруzеивя.

сульфоиак1дно-резист~в~вих

в яиих к~Іq>освоm.чво вnцано пневкокоиа,ваие.-.

за:в,при зб~nьшен1й ,цоз1 до 1.еоо-оо~в загаnьному проtа•
гок трьох дн1в., в б~.пьшоот~ вил1кування, а 1:і
випаnах по
праву. Одначе вс1 бу.пи врятованl •. Р1зницю к~z nер8Ик
1

9

других матер1ялом в

ок1nькост~

без

ефектних випадк1в

поа

снюється сьогодн1 недостатн~м дозуванням в п'рИlй зб1р~

катер1ял1.в.

nиевмоиоиовий мен1нr1т. /запалення мозRових обоnов І

ви:казув сього,цн~ на :матер1ял1, з1 браному Кееферок ,Зо 7~ вw
~І<ування. Одначе пен1Ц1ЛЛ1НJ треба подати долю:мбаnьно,бо
доzильне nодавання в 21 випе.д:ках nневмококового кен~нr1'!У

С~ор. 7о.
-··---..·-,......... 4:' __
. ----------·.-

·~-"'""'""~-

.........·-------·

<•

•

Р~дие Слово
F·.--·- - - · - - - - - - - - - - ·

показалося 6ез вплкву. Причиною того, як вже зазначено,
1
що nеш.ц1ллз.на не переходить ~з крови до ІІl.Шиу.
З·дост~их мен~ лз.тературних нотат~в лише в оди~

· обставина,·
/на всз.х

6/

випадку nневмококового ендо:кар,циту осяІ"Інево вв-

.

лз.куванн.в:.

Стафильококовий ендока~дит показався ще до сього~
без найменшої реа:ац~і на nе!Н1.цз.ллз.нуr
Стрептококовий ендокардит в матер~·ялз.
випадк1.в ви
Rазав лише
3 вилз.кування"
nогз.рmення, а решта без ефе:к
.ту. Над групою ендокардитз.в ведуться сьогодн1. дапьm1. дос~~

17

2

ди

з.

зв1.тується

вие

npo

деякз.

успз.хи

в

тому напракз.,

м1.z

з.нmими методою рз.вночасного подава~ня дохильноі пенlцlJІЛl•
з

·

геnариною.

Натомз.сть rоно~ея /трипрове заnалення/ це неду'І'а,t

що

дав вадзвичайно гарнз. ефекти в лз.куванн1 nенз.ц1JІJІ1.ною. ТоМ
ze В:еефер обсервував не.
сульфонамз.дно-резис'l'ентних ви

129

падкз.в· rонореУ 125 виnадкз.в nовного ·вил1кування вже в тр,ск
днях. В СS1льшостз. впnадкз.в вже no 9 годинах роюІаз пз.д n-

без rоно.ІСока.в. Стосував . . три дожихьв1. впорс
кування у вз.дстуnах.що з. години по 25.ооо Е. В реmтз. випа~
xpocxonoм був

хз.в /чотирьох/ муо1в повторити лз.кування, зб1льmивши дозу
до Зо.ооо Е nрот.в:гом n'ятьох днз.в. Давзон з. Гоббз. / D&wson
і Hobbyj вилз.кували доартикулярним впорсRуванвяк два випа~

1СИ :ГонореЙНОГО артриту 7запаnення суставу
~ihoica

друго!ГJ
кавмо

/;

- arthritie gODO~

впорскуючи в одному випадку 2оо!ооо Е, а

1 оо. ооо

в

Е nенз.цз.лл11:tи. В з.нших статистичних працих

групу 9·випадх1~

12

вил1куваними

дом'язневики впорску

ваннями по
s оО'о Е у чотирогадинних в1дступах. разок
12
впорскувань. В трет1й зб1рц1 груnа
сульфонак1двих рези•
стентних виnадх1в виказала
вил1куваних 1оо.ооо Е,
один
випадок вимагав повторення курац1і, а лише один за~и~воя
без ефекту. Те саме· можна було ствердити в випадках коІlПЛr

93

кацlй· :Гонореї /запалення nростати,

95

заnалення

u1xypa,

запа

лення еn1дидими/" в яхих 7о-1оо,ооо F сnричинило nовне ви
ХlRування. На zал::ь" не :мз.г я знайти L · .пов1дного :матер~SJІУ
до rозоре~них· аднексз.т1в, що мало·б для нас практичне зва

ч&ния.

Такоz сиф~х~с показався незвича~но nодатвик на пенз.ц~

хліву в чотирьох виnадках 96о.ооо Е привело д9 повного ви•
л~куванвя.

Протягом

7

годин зникли

сnз.рохети з примарного

афекту, а no 1оо днях ус1 реакцз.ї ,серолог1чн1 в хров1 &,у~и
негативи~. Потр1бно, одначе" дальшого мaтepl.JIJIY, який зби·
равться вав1ть у Мюнхенз.,

де на нашу унз.верситетс::ьку ~в~

К1 приходять nац1внти до контролз.,

яким в америхавськоцу

д~спаисер1 для венеричних недуг впорсхують nец1цз.лх1ву.Од•
наче вислз.ди дотеперз.шнз.х сnостере~ень ще не опубл1кова~,
недоступн1 для лз.тературного огляду,

·1

Дозування.

Стандартним дозУБанним є.15.ооо Е що три години

до

иил::ьно, або дом'лзнево, В торг1вл1 й практичному ~ттз. в
вже аиЧУлки no 15.ооо Е в формl nорошку /nод1бно до
сахь

варсаи;
пулху,

з

що

nатентованою амnулкою води,
заключав

nен1ц1лл~ну.

влютованою в

цLЦу ~

~да Саоао

-

.

С~р.

-~~- ·118t1f·o

w·

8D-Йорву каха .ЦOASfll~

pc.np

71 •

tiU:Lif'JI з кеи-

~о••• • •_... eaгSJIJІ!t() прийна!r8 виJttEt д08)'8&11:8.t, бо прост~р

•~а ~охс

...ое

~ еерапевтичиою дозамn AOJOX1. и~аиІ,

~ сього~

а~ М&І~4 •о яиоnозиц~ї вае ~иоw1~ препара~•, •екав вебезп&

u

віtDВИаваа

.au

:вебудь зara.Jiwиx /treшtepe.тypa,

,

60111. гмовв

кт~о.r&, noфta <ЮJ~аб.пеиия 1 роЗби'fтJІ/, а111 JІ:ьока.І.Jtаих свJШ'Іо·
~в /боп1, ~~~~~рати, троvбози/ ватровииа~ ~о ра~ае ио~овавn

В праиtвцз. JZІІ»&&ІJьоs препарат1в,

що маиь ,о-1 оо Е з одиоку 10.-

_n~pan.-

Bи.цu .-JIJІ хем1.чноі тераm.1 Іа t1bnal R•вee.roh Oouns11

мервцз.,

· тo:Qle

в ЗдА, ·nоручав не.стуttв3'

.

аа проф ~КОJШерок-Рв.зе.п..

-'
хвороба:

в А

схе-му ,цоараВВJІ fпо.-а.ио

Схе~ ~овуве.ивл пев1ц1.из.иа t

~ose.:

чао

вавваttв:

доеуванва:

-~-~-------~--~----~~----~---~---·----~--~---------------~-~--

.

перо 11а о ее.

a.z

2о.ооо E,no~;t.• Що
жра rодиии 1~.000
Jtоа.пьио або .цо

до· вl.цra.pnJCY•

в авва. ПO'Illl IXlS'
доза.nротя~о•

7

.

При стафи
.а:ь

o'lt овах

BИJU

ДО8И

ДR18

к' ,аиево

Xpom. ЧИ:L
им~m.

JІ:Ь О•
:z.:вфеи~

цз.! :rи:~.Іtкики
ба:ктеtnои
ау.1ІZ.ф0Ва111,ЦВО
резистентна

1 о.оо9

Е Jr,O' ДВ!L

.г о.ц • , а б о 1 4 • о о о
ЩО

'l'p11

еаJІеа:ио в1д пер&·

Е

бlгу

ГО.ЦUП'J'

пеи1ц:Lu1.ва

Е що З год. ЗЗ
1-разlв,або 2о.ооо
Е що З год,
р&в~в

1 o.t>oo

бев nокu:ь

І'ОДИИИ

иоrо

5

r'овореа

ДОД8'f:КОВ О
nьоаuьпо

Ja.Jr7•

ВВВВJ[

,цо~.uьно

І'оиореІииІt
артри~

о. ооо Е денно
~ИтраахтИRупЯрн~

·1

2"-

з дн~

саме док'•·
еиеве
вaЮIJІ

rи1.1tио ме

rочио1 /ек
пиек/

~

до•

а.Пьне Jil.JCY:ве

в в-

~арчае.

Зо.ооо-4о.ооо Е
1 -2 рав~в деи-но

за..nе~о

в:~.д

пе

ребlrу ведуrи

~:в:трап.п:евраJІьво

бев и~акс
перепо.nиу
В&Шt

аки

zше:ври

-~·"· ооо-9 о. ооо Е
деиао

3 • 7

•

ДВl.З

С)'1Вфоак:z.

.цо-ревистеа

тиих випадеапuеивв:

1о.ооо Едва рази

ко заових

декио ~н'l'рал,ьба

обОJІОИ

лttио

жах

aa.nezвo

в1д

пе

ребlгу ие,цуrи

:КОКбl.ИОВ&ИО
~з

доzиuи•

кв або дст•
азвеВlіКИ

~афе:ац~• .се
ЧОlІіІХ ДОр1.Х'

jo,11e_ ·ие

иа 'Nll

бах!. им~/.

ОИф1.-111.С

1ооооо-15.ооо Е
ЩО 4 ГОДИНИ

25.ооо Е •о 4о!'Од ..

4-5
8

ДНl:В

.ЦИ1.В

,z;о

в)'ВанР.як•

разои

1-1,2

К~.Цl.ОИ1.В Е
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Рз..ц:ае С.п:ово. ·
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3

л~куБаннв:м пенз.ц~ллз.ною вв'язавий цз..п:ий рн,ц t~
проблек чисто прахтичного nор.а:ДІСу._ Передовсз.м потрз.бно
для того вю1mоленого персоналу; яиого завданнsш
було
б
оnз.ІСУDатись з. доглядати хворих.·треба ваввахити, що стан

~орих /звичайно в тяzхих сепсах,що nсиазалиса такими
:вдячними на лз.:куваннл пенз.цз.ллз.ною/ ду"і!.е ваuий. Тахик
хворик звичайно за:клаДаеться дожильну кроплз.виу,

хворих

треба контролювати /що певниИ час розкази ирови й nосз.вИ

крови та сеиретз.в, мз.рення тис~у,
слз.дцування серологз.чних реакцз.й,

ХБорих.
в

Сан Францз.ско,

рз.в,

·

тощо/. Для тої цз.ли в бз.льmих шпиталях, ак напр,
створенз.

оирекз.

вз.цз.ллз.н-дружиии /Penз.cз.llз.nхемз.кз.в та медсестер,

хворих

темnератури,б•ючки.до
загальна обсервацз.я

та

дослз.д31вання

санз.тарнз.,

так

завдавн~м·яких в

дз..п:ання

званз.

~am/, з.п:охенз. в

п&

лз.ка

обсервацз.я

.п:з.ку.

Значення вз.дкриття:

Вз.ДІСриття пенз.цз..п:.п:з.ни в бееперечно ве.п:ихиu винахо
дом. Вище згаданз. автори д-р О.nе:ксанд·ер Ф.п:еJmз.аr та
Го
вард Фльорей, дз.ста.п:и за нього нагороду Ноб.п:я з дз..п:sнки
медицини на
рз.х,
З ви•е наведеного короткого перег.п:яяr ~ерапевтично~

1945

го

застосування

nенз.цз..п:лз.ни

видно,

що

з

з.снуючих

доо1.

знавих·.п:з.кз.в у тпх недугах,певз.цз.плз.на nоказапвся
най·~
кращою. Ще в ба~ато до зроблеюut, ще ведуться дальmз. на

магання удосконалення,

але в~е те,

що знаємо,

показує

беs

сумн1ву, що nенз.цз.ллз.на рн~в випадки, якз. без неі бул~

·

смертельними.

Дальше .пенз.ц1лл~на скорочує

час лз.кування.

Доведено

це на катерз.я.п:~ вовиних ранених, де час перебуБанвя хво
рих л~кованих пенз.ц~ллз.ною скорочено о
тиzн~ до
кз.
сяцз.в, Коли ввахати, що в багатьох недугах, ах менз.нrз.т,

3

сеnси,

остеом~влз.т,

скомп.п:~кованз.фрактури,

4

роsлегл1

фле

І'мони, екпuеми n.п:еврп, сульфонам~дно-резистентна rонорен,
скомпл~кована rонорел, сиф1л1с, пен1цз.лл~на рятує безна
дз.йнз. випадки, скорочув час їх лз.кування, дав менший пр~

цент

1

менший стуnз.нь калз.,тва,

прикрим/як напр.в сиф1лз.с~

,

~кування робить ме:н.е

то д~йсно мусиио nризвати

·
,

що це епоховий винахз.д. Помилково було б думати, що
пе
н~ц~лл~на в панацеєю, що без застерехень усуnав вез.
не
дуги, як маr~чна nапочка. Показується, що нав~ть бакте

р~ї вразливз. ва пенз.цз.лл~ну, мають деяк~ роди чи rат~~
що показуються резистентними М nроти nен1ц~лл~пи. Одначе
в~дсоток тих пен~цз..п:лз.нрезистентних бактерз.й далеко ниz

чий,

як су.п:ьфам~дрезистентних. Пенз.ц~лл1на далеко

токсична вз.д оу.п:ьфам1д1в,
пека

затровння

1

далеко менша nри н1U

кеН8е

небев

передозуванням.

Пенз.цз..п:лз.на·иає не .п:иmе тераnевтичне звачеввв. Вона
мав

теz велике nроф1ляктичне

зраненнях,

значенна.

механ1чних ушкодиенцях,

ти:вних поnаревнях стосується
чио при

операц1ях,

иованих

травсnпянтац1ях.

11

При всякого

теркз.чиих

1

рода

радlоаи-

вже сього~ профз.пякти

~оловно д6 nриготовапня

тереву в

пля

Незнання н1 брутто н1 струнтурального взору /Форму-

Р1..цве Слово
-----~_...

................-. -·--·

--

•....

.

- - ··-··-·

.

-

Стор.

......

- .. .......,._.. ..

?З.

. .. ..........,,-- ........ -- ------' --·

__ .,._..,

~ ~

ак/ то~о а~~·е~о~ак.у не дозволяв ще сього~ прожrкува~и його

сиитетичио. Аае 1 та справа зна~де наnевио роев'авху.Є теz •е
DNDl ~ру~ощз. в його очищуве.нн1, бо ІІDЦВ. !'екпература
йо~о p~s•aa~ae, а хем1чн1 реакц1і тех його поожабх~~ть. Є на
магання поширити хруг його 1ндикаЦ1й та вне.Іти посвояче~ ввg
зки. З ро8:В 1 явкою тих питань,лк тех з ул1ПJІІення11 його масово!,
дово.п1

дешево! та чиот1шоі продукц11, 1з зменшенням його занечи•~
з впнайденням нових комб1нац1й, гоховно з супьфонакlдаuи.осягнетьоя

1

зб1а~шення його практичного

·

вяачення.

Аае й теоретичне значення мав вз.дкриття пеП1ЦlХП1ни. Пе
редусlк ствердzення, що нижч1 роди грибк1в,отzе живпх сотво
рз.н!t,. про,цуху~ть субстанц1ю, що вбива-є бавтерз.1, и1дчиниJІО де;
рогу в напрвк1 дальших досх1дз.в над 1ншими родами rрибв1в.Ве•
дуться сьогодв1 досл1ди, щоб анайти анти61О!'КZ
проти грак

1

неr'ативип баи:терз.Іt, як напр.
'ІУКИ, тифу, 1ифа~енци, черв1нхи,
хаип~ка, паратифз.в, а головно проти тубериухьози. Досп1дп
ц1

ведев1 rоповно в Акериц1 на унз.верситетз. Дzepcett Сl!'И

1

най

бlJІЬШlЙ кх1•1ц1 св1та МаІо в ~Йорку вzе о~оrодн1 дають пев
нl

висл1ди,

одgаче,

s

огхяду

на

це,

що

ще

не

зав1нчеR1,ве

ма

1

вко про них вичерnуючих публз.кацз.tt. Д-р Зепь:u:е.н А .ВSІСскав
його мо.подиИ асистент д-р Альберт Шац
Вьn ДzерсеІ в ЗДА 81!~

гnи

18

Eze

в1дохрекити новиИ автиб1отnх D род~ пеи~ц1nл1ни,•о ~~
grinsene; ~!ого назвали с~реП'l'~
uиц1ною. Виявилося, Що ця стрептомиц1на в випадках туляре~і
та недуги Банrа дав дуzе добр1 висл1ди. Анаnог1чно
baoillus
brevis одержаво субстанц1ю названою rР,е.мlцlдlною, •о вива

·110 продукує грибоІС aot1цomyoae

s

вув т~& си.пьие а•тибактер1Йве д1лання. Грам1цlдlна,ввана оьо
годвl

пише

в

своиу

заге.льво хем1чному

ск.пе.д1,

ще неточно

про

сх1дzена
~в в1ІО 1 1н и1тро вбивав бактерз.і в концеитрац1ях •е
менших, як пен1ц1~иа. З 1иmого рода грибк1в, яких.р1д в пу~
JІ1хац1ях ще не

nодається,

одер~ано

так

з~аиу нота~1ку,

правд~

под1бво якийсь ф.пявопротеін з ферментац1йвими вnас~ивост~

що гакув

ро8В11

,
,
,

бактеР.lй в ковцеитрац1t 1:1,ооо.ооо.ооо /Ста•

фи.пьохоха вопотистого7. В вищих коицентрац1ях ве .пи•е гакув

11

але тако: вбивав бактер1і. Лише 188а
ве.пихоl токсичвос~а
такоz
для·вищих кJІ1тин, ще не моzна il прахтично в кедиции1
вихористати. Ще 1~ субстанц11, продукован1 rрибкаки,иаsва~

1

~иротриц1иою та акт1иокиц1ною,

rрак-неrативиих бахтерlй.

теz гамують 1в в1~ро ровв1І

В той спос1б розІСрИвавтьоя перед бе.ктерlОJІоrаки,хе~ааки
та ИЛ1R1цистами нова дороrа великих ио~ивоотеІ,

а дверз.·

АО

неі в1дкрмо иа око vа.пе п1знаиня, що НІіZЧ1 роди грибв1а, о'!'ае

zивих сотворз.нь, про~у~ть субстанцlі,. що в дос1 наІсаиьи~
шою отрувю для наших невидних ворог1в. Серед тих наrкеиаих
сотвор1иь 1снуо отzе так
боротьба за 1свувавии, кк ~ се
ред вищих орган1вк1~, а зброю тuх ме.JІих фаватик1в боро~ьби
медицина може вивористати для добра аюдиви,

ca:u:o

Сьогодн1 гине в~д пеп~~1JІЛ1ИИ rоиокох, кен1нrоко.к,с!'афи
аІtокох,

стрептоков та покручева

той JІ1кар,

що в1дкрив

сп~рохета,

"пев~,l.ПJІlну",

кого й субтельного бакциля

а .асаивиІ

OfAe

що змоzе :вби~• др~~ве.аь

л~сочхуl Коха, якnй

1

~ос~ беа::t

но ~р1юмфув ~ збирав соб1 сильн1 ивива смерти. Саме серед
вращих ~~дей ~
в вайкращо1~ в~ц~.

1
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МУРИСТА

Я ~а~ож nристаз до МУР'r,
Во люблю л~терsтуру,
Особхиво ту велику,
Ту культурну, а ие даку.

Дуже nросто. Ба, ае ~set
Бо окавали мурські -r~.
Що uетою л1тсоюву
є

nлекати

-

в1льиу куа7,

Незалежну н~

в1д ко~о,•

"Jlь'а.рт пур ль'арт'1, '1:18 •а• ttUO!'o •••

·в кожн~м рае~.для мурвсtа

Повна воля особиста,

/Не хореИ, чи sмф16рах1І,
А свобода б1ограф~й1/
І

СВlТОГЛЯДИ ДОВlЛЬКl

мають uати роч1 ч1n~R~.
Але це uен1 на~г1рае,
Що BlДHИRl проза І 11р~

Ірреа~ьн1 мають бу~в,

Щоб HlXTO не КlГ 8ба~И198І
Бо лише в тм11 одеn,
Перейшовши гхуsдУ ке%1,

Зможуть славн1 чпенв ~
Дати нам л1тера~ру,
Не маленьку, а вехвzr,
І культурну, а ве двх,r.
А длл nозноl овободв
Треба во1 забути икод••
І СRоренько перел1е~•

В стоnроцентю. гукавlоtаt

Через цl nремудрl гас~а,
Всл·моff над1я вгао~аІ

Бо nрист~в я сам до М7Р'7,
Щоб у цю добу nox~
Ми 'l'J. оним гурт ом по.цбв..пв .
Про висоRl 1деали,
~
~О~У нам люб1~ во1м вак O~t8i,
Не sa погляди дов1~ьи~,
Як голосять мужt чtяькl.
Я тому nристав до МУР'r,
Щоб у цю добу похиуру,
В дн1 траг,. чн1, дв~ пewru~ ...
Не химери lppeanьn,
Не бплачRа nустословна,
А хиття ~ з~сту nовна
Боротьба е ворожим O»~rOk
Стала нашим запов1ток.

-

......

--.............

__ ,

...

~· _"_

....

_-·-- ...... - ·-··-..-.......-.... --

И х»б~~ письке~с~во дуsе,

Та меm. ц1тсок бай.-ус
Вl~ЬН~ uуеи, ВlЛЬИl ну~К
І во1nак1 абсопютв
Іе чао~в царя Гораха,
Нк seJШl бу1l.о ще ~роха.
Не така тепер епоха!

РОКСQІ.&В'.А ЧВРUВІ!ВА

З

ПАРОДІЙ

О дуаоиьки коєl ровпииа~еа~,
МовІ пло!овьки ~их1 тераа,еа1,
Невsе кеве чоб1тьuи бlовуваt•..
Ваш ХИЖИЙ neo ЦD .ЦОВ!'у JU.Ч .,~&18. .?
Дивлюсь на Демона, 11.иху првхарак~,
Сво1ми оченятоньками харикв.
Шумить пустиня чорна имосоqхака
І чортеиятоньви т~каю~~ квочаахв.

О, шви.ц~е в~дшиваИтеоя, по~воров•ии,
Щоб юг я тихо спатокьки_до аорои~s•вІ

-- ..

ІГОР КОСТЕЦЬКИЙ
У нього стихь, як бпиок меча,
І ним у Джойса нав1ть в1е

•••

Не розук1в читача,

й чИтач його яе роеуКlе.

БОГДАН ни~воький
ВисоииИ :майстер,

·р~от два

...,рІІ,

Гарачий /носить ЩGОЬ два ове.,р•!/
І

дав ~ ~асах,

що були r1p~,

в "Терпи1м. вин1"

-

терака11 ~р~.

МИІ.АйnО ОСТРОВЕРХА
Цитрини,

н1жн1сть

1 arasa,

Горбок, рlка, а. збоку ~ра••···
Отак

s кистц~в хиш Оотро•ерЕа

Зглибхяе

<.:уть пр~!рО,ЦіІ еверха.

ІШІЯН ТАРНОВИЧ
Лисава, мудра гоповаІ
Кажу хек не в обиду.
ваzк~ думки, тверд1 с~ова,
ЯХ ка~н~ 18 Беокиду.

І ВАН МАВИJІО

Гя~бlВ,

rveбlRRa, Мани4о •••

Два ·соJІов ~ -одне ри.по,

G-тор.

?6,
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НАТУРАЛІЗМ

,,.

:

НА

РОЗДОРІ~

'Басил~
Ч а п л е и. к о ~ Муза та ~нШl оnов~даиия.
Івана Манила. Друкарня: Д;Сажнина" ~І'сбурr, ст.64.

1946.

На&аадок

У- uунку :а н:ього було гмод
не ·бурчання,

а в серц~-У~раїва.
В.Чаnленко,Муза. с~.18,

В,

Чв.nленко" в1.докий нам насамnеред в:к автор 1.стор1tчноl nовlо

ти "Пивор1.е" /Краи1в-JІ~в1_в,

диокуо1йноl. щодо мистецько! ва

1943/1

рtооти, а проте ц1кавоl в стил1стичного боку своїми спробами
Вlд
творити уираінс:ьку поточну та д~лову кQву 18-о~о стор1ччя 1 в уся
хому рав~ визgачноі пок1ж не ~ельми вт1mникп продуктами нашої суч~
оио1 ~сторичио1 6еле!ристики, Але т1 саКl стил1стичн~ sасоби етно
rраф~чно-д~ялектичного, або ж арх~вального наnрв:мку,
~ьоа в ~оторичн1й пов1ст~ самою в~ темою розnо~lд~,

що випра~дую
евучать в
о

повlданнях

ко

;хи

з.в кодервого життя штучно :L :!!.евvотивовано,
вокреиа,
6ра:кув коvп·о8lІЦ1tfцого зв'в:зку м1ж словесними орнакентаки І

cю

ze'!O:U:

опов1дания, ·а. щ-е.г1рш~- коли то~- сюжет такий банальниU

та

бл1ди~, що навl~ь.бачити, лк йо~о 61лим~ нитками пришито до стилl
стичних в1зерунІС1В, щоб в1н правив за приключку до .а...їх ухиття. Отах.

опо.в1даннв:"f1р1хо6орсц~" /ст.48/ здаетьов: с:кладене с:sІJади вжитих
a~ouy архаївuз.в

та церковнослов'ян1е:u:1в кнв:жої

"Ху:ка дав" /ст.27/

-

доби,

-y-

опов1данвя

_зар~ди.рясних спецИф1чно га.лиць:ких кмьокв~я

.п1ак1.в /на зразок· "_уоиту~ований" те. "пе,Р.JО:а класа"/, а в пров1дном;r
опов1данн1 ц1лої зб1р:ки

•

"МJ'за•• _/ст .з;

-

увесь х~д д11 m.д1гнано

~д nевну гру олз.в; щоб ·у ф1.наn1 - "- Ти моя муза, еrа,цуючи "1С!Jорз.ю в :книuаии". - А ти ••• просто :аа.~,

окаеав юнак,
- казма д1.в

чика :а. тулилас~ своєю колодоЮ поста~аtю до милого". /с'! .9/

В1~пов1д:ь, нема що казати, дотепна, Проте читати /а тик паче

пи-сати;· зад.пя неl
не варt. Щоправда,

az

оз.к отор1ц01< наИбанаJІьm.mої nобутовщини -н~п
та .nобутовщtІна в .наМретельн1.mе· lllдфарбована вс~

JІаки:ки сти.п1.стичнио

zиа не визнати,

са

-

я:к_ ~,

ов,цобаки -·в

тому.числl

1

образники,

~ не мо

що де-ве-де окреМl образн1 Ф~гури авторов1 вдаю~ь

приnрок,

ІJ!В.ІСИ~ опис вурор.тов о! ідал:ьнз.:

"Велиtt1. юз.кна

та тр~ПО'!JІИВl ва вих зав1соч:ки робили харч~вню схожою на vopc~xy

llX'IY. Вона,

еда!алоо!і, 'Пдивлв. в син1И охе·а.н неба,

з' його 61ли:u:и

"б&равцяки" ХКарИНОІ<, JiyHaJI-8 1 обминаючи зелений OCTplB недалекОГО
ЗlJІЬХовоrо ~аю, проии'!оrо бз.лики ни~ками тоненьких бер1зох" /c!r.4/.
Або z опис nасажирської nубл~ки на дв1рц~:

"ДовкОJІа роїлося ~ гуло, нк на армарку. Водночао 1/лю,ци

ІШ&D8ЛИ В ГУ'ОТО В8!СуреКОІГJ ПODlTp:t;c

J!K риба В :КaJI8JlY'THlЙ ВОДl

варз.ю. Стикал:ись одно 8 одним, розм-инались~ протискувались

ПОКlх n.печ та спин. А деяк~ n~обивались до черги ~ застрява.пи

Bllt,

як риба :в мереn" /от

,6;.

н1би
8К•

бокок
в

Проте, з одного 6оиу 1 та:к1 обравн1 оздоби виглядают~ на вага

JІьно:ку тл1 тривіял~ного nобутопису немов широчезн1 поп~хромн~
г.r
деики на дакоьиому пла~:ку з в1йсь:кового сукна. Мета однакова
Вlдвернути УJВ.~у в1д того, що уваги не гз.дне. Викинання мо~е бу!rи

..б1.пьи-менш
___ .. ____ _ удале,

але це ваоадничо н~ мистецтво, а прQфанац~я :мис-

1 І Водночао lв qим? І 8 тик, що "довкола ро1лосн 1 гуло"? АвІ! ор; о
чевидна р1.ч,6о!тьоя· бути заn1дозрений в уяD1,буц~кто люди
а.павают~ у

пов~тр1.

·

"справд:~."

__

________ ____ --------------------77.
Стор.

. _._.,_..

...

T8,1WD4ie
А е ~!'01"3 боиу . . :1. це маGут_ь на.йг:.р•е - т1..rrьки ио починав
~тиоь про
вlчво-Zlиоче", n1дразу .виклад·автор:І.Б набира~ ~акоrо аа
я:.поzеR()І'О :1. в~tеJ>!І.'Ь сповненого ед·рlбВ1.JІИ1ІИ tоркао тону# так :~..цеалJ.
::.rо реа.п1ву1 вnс~ Вl.докої. форкули "цукор ІШІJО оаха.рина" # що
оооІJ
незручно о,ае ва пиоьменнива, бо важко в:авl.!І.'І уявиtrа собз." І(Об
JІ1тературво-гр8.Jlотна J!l)Дина М:огла, n:ри добр111 розуn 1 в оері1оввак
иак1ром, отахе, приКlрок, роsводцти:
"Була н.а н11t оиня Rоротха
с п. l. ,ц н и ч к а
:1. .rrегка яснозе

1/

лена

2ахетка,

отягнена

на

кольору, Тих nона була охожа
струнних

н l.

z

к а

% ,

n

стан:~. .лег.киu

.•• 2/

~Т1~ьки

о

на жіоовий

Ха

yze

ян

а

о

о

ч

к

о

к

tакого

,ц в в 1'в очок ва

казано,

не~есеnий

z

був

ТОЙ
Д В :В 1 И О Ч О R 1 OYWO. Х~дИ48.О:Ь· ·Jl·OГ.O IICROBOJIOTИCT8.
Г О я 1. ·в R а , .ие дввек1в цик ра;-ао~ l·or. o щебетпивиt!
г о. л о с о ч ох"
/о!1'.8/.

.

z

Ко.пи

1.. JІІІІtуЧИХ

Ва~ХJІИХ

·

·

. ·

оправа ,цах·одить до поц1хушс1в,

·

•

то ця нестерnна поD1НЬ

.f!І<ИХСЬ· СТИЛl.О~аЧИИ:Х ·COJfOДOЩl.» переВІІЩ.V8 вевву уа

''А П0'!1К· В1.ЦХИJІИВ Д~ВЧИ87 Вl,Ц Оебе, ВЗЯВ ·. 0б1руч' Їі ПИJDI080JtO'f7
Г О Л. 1 В І< У'
l i !ІДJІВИВUОJІ D ·11
J! И Ч К О 1 В чудоВl ОЧ1., О 1
оакоrо оебе, н1по аоцз.;жу~е.в у apanyx.n:L ус!'~. Брв..в ·л.еrк~-.л. е :r в ...
ву:

n-

,

.f!1< щось· таісе,· що за. нього не vo:ma. руиам11 бра~иоь,
qвав та.аоz обереzно. -·Д1nqива n1.дБе.n:е. здивовано своі ,цугао'Іl бро
ва, н:~.би оке.вма:"Тв.JС
:Воно
те щао'!.а? Боzе, яке.s: ::зоно со·
о е н ~ в о

/o'l.<.;/...

л.одвеІ"

. . .. AJie

Z це,

· ·.

on;e.

i:ue,

.

.. . .

,.

.• Ot<aze 8ДИDОD8.НИ1!. чит&_ч,

на rукорис~иха, .незрlввива nарод1.я на
1 иа•ок:v оь,-сrодиl&ь·оку noD:LcтяpcтD:L,

liS.B;J.T:Ь. Н1.ау П8.13JІОВОЬІСtt

.

..;

.

nepІtOKJ1JiCH8 .Пlтератур•

так звани~ н~осентикен!'а.пl.вк
це значно хукедн1zе ва
саму

.
.,
.'
· . На ~ь, .ю.; бо І в :~.н:аоw Ot:IODlдauн:L/"Ha Вел.иІ<,Цt}ИЬ" /,

,Jte

кox

бевуІІО~НО DИRJ!ЮЧаЄ!'ЬОJІ Ц~JІИК ROП!'8KO'l'OK 1

JIИDlO!S!i.пapoдllиol l.И'1'9НЦ11

еакохаиий repoit таІС оако кр1.~ "торкнутась J7бамИ ,цо ·11 ще кай•u Ди
тячих
z' У б 0 Н Ь 0 :К 1 SбQ ХОЧ .ДО Г J! а Д 6 Н Ь К. 0 1 1 Hl~Ol

.

щl.чци":

..

··

"Згадував в ут1хо11: у иеі· таsий кали• в и··х· о р о х

61..nватзго

~оп:оося над опумик хяоп#ячик чолоu:". -<S ·р о в е ня .т а - sнс
х•в ке и ь к 1
ц 1 p'l в ви 1 ·а иа.Перен~со~
к 1 пк. а. д р·1 ~и е с·е нь к.G r о, як n • ~ и.u е., л. ас т·о » и ·в н R чк а.Та

й уо.а ·вова. "":'як невгоконниtt

···

х

.u

оп-ча ч.о ІС "/ст.12/.

Дивна річ!. Ав!ор недаР.но. ще захидав В .Барц:L "наду::а:іnанuя го:ху6-

~и~их форк" /Наше 4Ит~л 1 додаток
редвз."Jі ·ва.рчиник ВІІJ[ивох:

·

·

27/J

.. · ·

.

а ·оак nише неноn nlд 6езnосе-

.·

·

.

'
"Наlвна и в 1. · т о н ь І< а ~. 'В9на ~ у го.пов1. оо61 '!'ого ве покяаДав, що по якомусь чао1 буде 1! ~рз.вю.tt
р у ч е в ь ц 1
г а р ..
в е и ь к о і
п а н н о ч к и
a·jo 1 ко:а:е·, tt у 11 ясиоку Dоnоссз..

1

б:~.дою

з

И И Х

~ р а В

р х ~ ю

-

аор1тикеt Сумно ·с~оять ва своіх
т о н е н ь
R 1 Z И а Х
ф1ЯJ!КОВ1. JilCOB].
Д З Б 1 -

К В К а Х -

В ОЧІ<, И ! Вони" сер.ц'еІПU,

BOBO:l.M

ще ~онн1" /ст.35/.

Про~е у :В.Барки т1. ·вев·заn.ру. хикернхmз. Ііташенятусеньив.--.ебеуа
ВІ>Оень:ка ІСоноехвеитно в·:~.дпов1·да~!11 д·о ~'!ого z тахи симуJІЬОDавоі
lн

фаи!rWІЬВ.,О'ІИ /ва вразоіІ: '"Jiюdoi пта01. "/,· 'l'ИJlЧaCOK ЯR Чe.ПJiemtOD1

реООJІОДЗіІ:еJU.

р,-чеиьхи-губ·овьки та: щз.~.и-и1.zки не пов' иван:.

m.

в

пе
юу

льrарно-rрожеоковwки лексичними новотDорами /ва враsох "чер~н",~е
бто людей, .-о стоять у черзl,. а6о ж "maiiЧYJta", цебто аба:qра/."н=. з

sv..x

деякики явищаки стилз.стично-с.южетово! вепристоt!нсс!<!И, що про
мова да.u1. буд~, а радше наrаду~ть сnонтанн]; як:1.оь 1. нгс'!иаnn :зибухи

стаР.ечоге еро~иsму,

що рав удав,ись до nестлиDИХ атри~ут1r ~ночос

~и 7або чогось до неі подз.бного
аж еах.пкиаетьоа.

, !Ze

~ сnинитись ~едве спро~о~ев

-

78.

с~ор.

Рз.дие Саово

·---~··-·-----·--

- · - - - - - - - - · ..., ... - - _ ...... ,.ч•

--·----

·-----.-•• - - - ·

А проте, В.Чапленко це все ж таки не початк~Бець В,Барха, ве
самозакоханий апостол власно! иан~рної Фрази
це квал1ф1кований
белетрист ~з

nоважним х1тературиим стажек

СТИЛ:LОТИЧНИХ заоо61в;

l

1

-

розробленою системою

ХОЧ би ЯК ОЦ1НЮБ8~И ЙОГО ЛlТера~рни~ на

ПрЯМОК /якиИ вз.н 1:менув "реалlОІJ.Іични:u:"/

в кеzа.х того напряJLRУ

-

в1н спромоzии~ продукувати в1дносно дббре зроблен1 реч1, На халі,
JlH не уов1домлюв, ·або z не хоче усю. домити - яка саме текатика 1
в

якому

саме

о~в1тленн1

надається

до

ВlДПОВlАSОГО

артистичного

трантування за допомогою тих л1тератур~х заоо61в,

.

розпорядимост1,

·

ОЧfбЛlкован:L в розгля~ан1й зб1рц1

як1

в

в його

оnов1дання "На Великдень"

/ст,11/ з. "Ревнощ:L" 7ст.39/ виразно 0~1дчать, що належна текатиха
для л1тератtрноІ творчости ЧапленковсІ це поб1товий нарис,
не

винлинають

1

будь•яких

опец1яльних

заупажень"

а

проте не

Вони

DИRлика

ють
серйозно! уваги, бо звучат~ надто 6л1до, оказати б ~ невтра
льно. Побутопис
якщо в1н не nравить за сам лише сировинний
ка
тер:Lял для етноrрафз.!
петребув якогось еvоц1йного осв1тлення,що

-

-

його згаданик двом опов1данням /а точнз.ше кажучи
бракув.

- як ки
"XyiG дав' тощо /включаю

це бачико на прикладl опов1дан:ь "Муза",
чи й тз.,

що w.отятьоя в поnередн1.й зб:LJ>Цl

ня;' Авrобурr,
й споради~

нди.

1

01JIJ.me

шкз.цак/ вовс1м

-

Оов1тпення сентиментально-еротичне й гумор,истичне

1946/

н~ вдавться

"Любов та 1нm1.

оnовlдан

~в.чапленковl аж в1як; а так сако

спроби нац1онально-громадсько1

дидактики та nропаrа

ц:ь~vу останньому: вз.дношенн1. похазов~ в опов1дання "Щооь
за хл16" /от,18/: коли в ньому голодуючий соввтоький сту

дент в1ддав

свою и1.верну nайку хл~ба незнайо~й людин~ саме тому,

що "чолов1к той говорив чу~овою украіnською ковою" /зашоті ввер

нутись по--рос:Lйському,

"бо в

140'1'1

ж 61.льmот:ь по-рос1.йоькому го

ворить"/- а що в nрохача "дз.ти умирають з голоду", додавтьоя nиа
як момент другорядний

1

в1днqсно малоц1каБий

-

то це

звучить

як

злослива парод1я на над~о nрИК1тивн1 фор:u:и нац1онально-vовно1 пр~
nаrанди. А коли В,Чаnленхо починав пропаrу~ати 1дею всеукраїно:ько1
еднооти,

то

в~раеу

ж договорюеться

до

такого,

що

просто дивом ди

вуsшсн й вухам овоіu не в1.риш,

"дивитьос Джура - а перед ним Уира!на" бевкежний прост1р в1д
Прип'яти ДО Чорного м~ря ~ ЕlД Попраду до манича й Бештау КlRИТЬ•
оя далеч1нню,

а на току про~тор1

сорок К1Льйон1в

вароду -·лекки,

бойки, гуцули, галичани, 6уковинц1" наддн1прянц1, кубаиц1 •••

вое те

один народ.

-

-

Наш р1.дний народ,

з

-

І

солодкик щастяк в1д

то~о, що И в1н належить до тоvо народу, подумав Джура ••• -І даn1

побачив аворушений хлопець,

що вез. т1 сорок ~л:ьйонtв одиниць по

чаnи

танути,

зливатись

ник,

в

розпливатись

1

одна в

одцу ц1л1.сті. А пот1к вз.н зрозумі~,

один украіноький народ" /ст.26/.

одною,

а такох

що його вже нека,

1

з

а

е

Не 1роп1зуватимdко тут н1 в надто вже незграбно впертого ~
теко~ "солодкого щастя", н1 нав1ть 1з того, що образно висловлена
тут

концепц1я отавлення до влаоноі

нац~!

н~чим не

в1др1.зняаться

в1.д .отандартно .. ооввто:ькоl вонцепц11 "ов1тового пролетарlяту"
воепоrлинного ун1вероал:ьRого Лев1ятана.

Сиод1вавкось,

що В,

яв

чап

ленко вовоз.к не кав на ме~~ оголосити, буц~:мто нац1ональна вдн1СТі
вимагав ц1лкови~оrо с~ертя не саких лише обласних та плеК1ввих,

а

й 1НДИD1дуапьних рио людс~ких; адже такого остs~очного внеос:Lбхев·~----

.

1/. В1дзначаеко в цитатах здр16Н1Хl форки.
2/ Крапки ве овначаю~ь тут процуоиу в цитат~,
о~йно-ха~рво1 пуиктац~! автора.

а налеzат~ до прете~

С~ар.

--------

79.

-----~-

НЯ R6.Dl'J:Ь карИСИО'ІОЬJtа ДОJС'rрИНа про 0Jt8.1'ИOBD:l.cнy 11 JtJti!OOl!Y' ОВ~ДО1С.С'!Ь•
виме.га.'!И ке ввахуе!f:ЬОЯ. А про!'е - "в~е пиоа, писа": яищо е.rтор :оиоло
пиn не '!е,

що,

в~асие,

думаn,

а.з: до peдJJCи:lt "а.ц або1J>дук",

~ uимовол~

перебор~Е

то це т1льхи nокавуе,

cvoD

DJtacнy

tt

ях аnжхв:о

~ееу

опов

танно д~в в •ого &lcepatypнltt творчост1 с~и~Хни~ пахи~ до какоикваь
ного переб~льшениs та r~пербол1ве.ц1і, тоб'!о до
о а
и р и ч п о
о
осв1тлевня побутово!

тематихи

'!

-

нав~ть коли

r

n~н '!ОГО не хоче.

А копи в1н оаке того ~ хоче? Тод1 мавко те.к1 о'!рикаио,

БК1~о

І

nира.вно скла~еR1 оа~ирич~ на~иои, ян о~ у роеrлядан1Х еб1р~ "Яюда
ний наваз" jот.55/ 1 "Оч1" ;ст.62/, де дои1нантвиИ котию - зве•~вен
ня хиття я~доьхоrо в

-

ооввто~ко-реполюд1йному побут~ ~ суо~хьо'ІВ1

розгорнене бев уоахих оентимен'!1Е, гостро,

точно ~перево. І хадвих

,

преtеноl~ ва мальовничу або е:яоруmлиюу обравн~сть тут нevas, бо ал'Іор,
-в:розуJО.в, що вона 'ІУ'І буJІа 6 не до речз.. Ьо де s иатуралlСТ&іЧИА. оати·

1

ра, я:ка. юика.rав каксиммьвоі конкретности, vl.н1.кально1 /е боку

caYOJ101
'

автора!/ екоц~йиоl рефаехс~1 ~ нулеnо1 обравное~и.

oa.uo U з

Так

ураюку а 1о~о~ичsоі nos1o~и,

t'моnкок "В .и1сов11 rущаювJQ." /"Заграва•

оцуб~ковавому ~А за

ч,1/~ В,Ч&меиао nодав uж

хом перековаиDе оаtаричае nи~Dl'lneвнs и&і»воІ беапорадаоо~в 7~81 дrае
реnопюц~ІиоІ 1Вtеж~~евц11, •о и1 е ~odpoJ1o дазв n на~юсоnе~оьх.у
ва•

п~n6андиІJоьху пар~аеаиху зо~раJ1а& /д18 n~~dyв&e~~o• ва Н~пр•н..~

за правл~виа бп,п.Ге~ьмава Павха Скороnадоькоrо/. На zaa~. уривок ра•
а~• д&'І&пЬНО роеро~~еваvи оnиоака природи,

ак~

tY7

и1 до чоrо.

До ЦЬО~О ~ХКОК ОрJ'8И1ЧВ01'0 7 В,Ч&nпеии& ПО'І4r.1 D Rапрякж.J ВаІТ•
рап~о~кчво1 оа~ари природньо D1ДПОD1дае R4e вrадава юв.е ~аа1с~и.во•
ODZS~ODa '18Идеиц~а 1 RKf UO~a було б fXODHO ВИ8И8ЧИ'ІИ 4Х ОЖОD88ИКІ ~

1

н1зм,

аха

поаа~аІ

в

каnкионому

та

п1дкрео~евому иагадува~

f~B ~ д1й б~~ь•-кеК8 веприо~оиних або ~аиих,
~арио'в~

ие

зrадrва~и

•

npo~e,

за

коисехвев~ник

~о

Dика~кох тоь~

го оексruж.ио1'о: оекоумьи1 '!а ерот'и-чm. моtИ15ІІ tpa8JDifЬCJІ у В. Чамеи
ка

1ак

воа~~~~

предке•

про вк1 ю доб1рвому

ки вzе баqиаиj ве в

•и~чному,

а навnаки

-

в ужь~раоенtикев~а

львому оов1~~е~. ЙДе'!ьоа, отоz, про детааьниІ ~а .июбосний оп•е об'•

вк'!ивно неприекних /пранаІ~, д~я ку~ьtурного о~очеииа/ ~~вlono~q

ue

вax явищ,

не оrа~евих,

JtO •ва'JУ'раца вои

lfTprna"

а оаке тих,

/природне

-

про я•~ Ц1~е~он коаваь ~верда~

не оrидие/. 1 ~ьомт ионzреtиокт

ІlS.ПІ)ВВНН1 ф~8~о.1ЕОІ'1ЧНО Ь1.Д1!0рО'ІВИХ дe'!aJllB :П'!'ІЯ В. ЧаПJІЄНКО Спр&В,U
дооаrае овоер1двоІ каІо'!ерноо~и:
ОБОІ) р,уху-хаtааю

не.

ZИBl'f,

стаD

1,

"В1и л1г проttи оон~s

похпаюsи

~юбосио прислуха'Іиоь ~о каnкання юхи

nах. А '!е хавханна бу~о дуже схоже на ІJихокир.пиюе wикреикs ооввоl

~би у·вод~, б1.пя loro и1г кайzе" /"ЗаграDа" 1,42/.
В, Чапаеико чудово рое~етьоя на току, щоб ие.в1ть вайбеевеиаки

шик учиихак веопод~ваио вада'!и

ar

lfa

вуnьrарв009в. Прв~ром,

вtяrве иооок пoвlttps ~ак,

сатирично вхо!ивоваиого Рlд~~их.у веок&

"хавалер" нюхае ~роsиду: "Оче пОВ»хає,

~би омачноі июхти заzавав,

ахаие Dl~ вадо~

Doneввs ~ oxaze: -Надр~ иеuае n on1~1 кю~tхв, •• " /oІJ,28·29f,
Опов~давва' "Гр~оборець• /о~,48/ ваnевие опраІмас~ьсв деках
~в1р аи~ицеркоnввІ,

sв

охеровавиІ во•река nроти ~ервечо~о аове~иаМ7.Пра·

юдопод16В1ие, цро~е, •о onpa~a ту~ sово1к ве
вааrаи1 ие в 1деоаоr~чнах правцапах

а ~

D аохе7из~

моzаавоот1

аа ~акоМ7,

•

оа~арвчво юиоnl~·

zюва~и пева1 Ф~е~оnог1~ комеиtи: Ап#я~деоsти poxlD Вар~аам с~ав аа
твориикок, ЗаККИ7DСS в ~1й печор1,
еаи1вВ1

Нужа
'!е,

·txa

вааови,

иа.ц1в

йоrо по!док,

•о в1н не виходвn
'!Иzдеиь

~уху. Сак

оухар1

ze

та

оак nикопав,

!1

1

вона

&акуDав ое6е

ю

првоахжа до Іого ~~n~

та в~в не дозюохsю ооб1 й раз Ч1ХН17Ись,Черее
в

печери

печер1 sав1воs О7раквиr окор1д.
на

що

сиру хоеяqу шк1ру,

BOf!Y,

наR1ть

для

некицучах

Той посхуmвпв,

Dl.двертавоя,

не

nг

t1леопих

що прииосиD
витрима~•

оватий ваtDорник ваnмиоио nнюхуnавоя

D .,~

п~реб,у

йо~ дю1ч~

'!'ого :е~жsого

пахо~. -теnер

И8ЧИС'1'1 Kalse 80DC111 Ие С~ЛИ ПlДDОДИТИ ~0~0 на ОПОКУОf, ~ба •о
01ДВБ ко~ориІ ва D~~онце n подо61 rоробца
робив на вапоо~~ - вапаD ва

оухар ЧИ

D Г48ЧИК 8

DOДOD", /о~

.537 •

1

.

Р1..цне С4ово

СФор. во.

----- -·-------·-· ·-----··

.......•..

,"

-

. Цей осте.ин~tt котив, що :Мог·о тут лише nо61.шо нанреслено, майс
терно ~хтуєтj;ся в уривку "В л1.con.l~ гущаrш:ц1.", де а ус:~.х числен
них :1. стараиио роероблених оnис1в природи та з ·yc:Lx фолмьорних до
б~рностей ленсихи сама o!J'Иme

оте, nташина нечемнз.ст:ь

справ.цз.

увагу читача й добре ~атямлюється:

спинлв

·

.

.

"ЛJсийсь дивоВИЖ?Ий
nтах з великим дзьобоJІ 1_ рожевики груд:ьки
о:Lв о:ю.ливо на наtЩижчу, Нf7!.д іхн1.ми гол.ова:ми г1.л:ку, ваго~дав ї~ сво
єю вагою. Так1 сш.-лив1.' пта.~и: могли бути т1.ль:ки та:u:, де р1.,цно
бував

4юдс:ьна ног~ ~ · Гл.в:нув цот1.м тоРі nт~ своїм І'руглим о:ко:м: униз, наче
ви:м.'овив: "БАч, ·де вони, 90рдеmн1.!" Дал1. яробив" хитнувши xвocwo~t, !re,
що йому треба було зробити, :криюrув лунко я:ки:мс:ь нeanat'foми:u л1.совик

криком та й полет1в гетЬ - череs р1чку, ·nонаА аар1.чд1 дерева,висок~
ооих~, nрит·е:uнев:l вечером" /"Заграва",' 1, 34/. .
·
От:.1:е цей в,Чаплен:ковз. nритаманн1'І.И словесний цин1ак не п~ягає

...

H:L. в "залипах етиограф1.чної просв1.та.нщи-ни"; нз. в ":корирсан:r1. в де
'L'а.Л.ях, часом ·в вул:ьr'арностз. 1 ф1.в:~.-олог:trз~·"; а ще иенш личит~
оц~
нювати його Jlx "дьоготь; я:аи:м мо:исна ~усто мастити чую. 1 свої воро-·

тв." /Зб~рник МУР,

1.67/.

Де nриродниМ Вf.!ЯВ сатиричного висв1.тлення

людини й rфиро.ци, оргацз.чно власти·вЬго:~ с:І:Зз.т оглядовим васновкаи уо.аного вонсевsентного нату-раЛз.в:м:у,
·
_ , _ ·
. _

.

.Але,

np()

...

•

·це читати,

· Нltщо· вАм,
- дУЖе й-

то Це

скаже на _це наїв-ниМ Ч~тач:,··

:а:ав1.що· ж таке

UІ1Са'І!и?

-

:мен1. nросто неприємно

·.

·

+

118новний читачу, , сnравдз. моторошно стає при -q:итанш.і
ду~е. добре; бо це sначить 1 пт.о ав11ор повн1стю ~ослг

.своєї uети. АдЕ вз.н ц1чого 1ншого ti. не nрагнув як тог·о, щоб учини1 nод16ним до в,а.с читачаи /се.ке ти:u:,

.ти ~:Lтературну :неrrриємн1.стЬ ва:м

кому приєМно читати про nриєюrз. ре~1.

.

1 неприємно

-

про непрає~/,

нагадавши вак" в ус1 єю патуралз.стичн1 ti сатир1. nристуnною енспрес1єЮ,
_щр неприs~1 ре;чl 1.снуют:ь · незаде:n:по вз.д того, чи вол1єте ви оч~ пе

р_ед ними' ;З'а:rтютувати, 1 що' н1.$на л1тература - а не са:м:а лишералlстиЧНа• ·- ·ф1л1стерству вашо:му nотурати: не nовинна. Читач,
перебуває·' на :т-.акочу низькому естаr:..'ичном:у· рз.Dн1.,

нату

яхиJt

що· приє·кю.оть..

або

неприємн1сть предмету мисІJ.•ец:ьного викладу важить дл~ нього 6з.льше
.а::к самий БИІСJІад - не trae rірава. гqлоо-у в л1те.рату:р1.' •
.

-і'

Пол:ь Валер~ твердит·ь· в своїх· афоризмах, що ножен тв1р- став

.JІІедевро:м: артистичної· досконалос-ти,

1.

·остатQчно. Це не в:цюІ:и:Rає :\Б.дн·ого сумнl.ву,:· я:кщо. m.д твором.

ш.ти н~

одиничниМ

якиАСЬ

еІ<аемІІJІлр

би

.

JІr<_би був· дороблениМ .консеквентна~

мис,~ец;ького

вит~ору ~

а

роау

цз.лу

ка•

~егорз.Ю творчости, nримз.ром, nеrшиИ лз.т~ратурнut! ~р. Отже; 110й.
zанр, л:кии· репрезентує насьогоднз. nисьмею-r~цьІ<а nродукц~в В. Чаrшен
ка, rp~~~OBHO· ХИбує Н~ неДОСRОЕдЛlСТЬ Через СВОЮ. СТИJІlСТИЧНО-zанро
ву недdробаен1ст:ь,

а nл недороhепlс~і

:нонсенвентности щqдQ ::анрdвої · лз.нз.ї

є

зумовлена sасадничик 6р~ко:u:

т.ворчос'!"И :. стиц;стичнз. поназн~~

-ки ~х:rл~нков~ скерован1 ·в ;бlR ..~атуралз.стичної .с.атИрИ; ІІJ(Оте,

caJie
8.7:19боден?О~ з.· непозбавленої·ф)..лосо:tlЧпоРо цин1аму.- автор БОJІ].в не по
тако1 с~тири

-

o!J.•xe p:yz.e.

сатири ~атуралз.стич~оі~

даваІJ.'~; в1н або переносить д1.ю в минуле

rостроі,. 1fТ!!.Є

1одна~о:В о,

ч_и то . буде

18.

сторз.ччя, як от у
"Пивор1·а1", чи ~оба громадянс:t,кої· вз.йни в Yxpa.iHl та· ;вел~RОГО ГОJІ.О~у 1933-34 рр./, ~бо ж; КОЛИ йдеТЬСІІ про· сrчас•.
Н2.Ст», намагається ndСJІ.абити сатиричну д•!.ЄВlСТЬ свого стилю, nослl
дозно розnнюючи моральНу сатиру на др16ноту побутового- гум-ору 1 н&
мов р~вчиняючи 11 в дуzе уков~tt і дуже банальН1.й емоц1йнз.И сен~икент_е.льщиш.

•

.

,ЦИv В.Чаnленно, и1.ж з.нmи:м:, фактично иокnрок1тув·сако поняття

нату-р~~отичного :м:ис_тецтва /саме натурал1о:rичноІ'о"
мистец:ьн~ хокпонен'ln· ЙОz:'О лз.терату'рної

· продукц1_і

бо

z

ус~ опраsд:1

~ виразно нa'l'ypa.m.-

--------

____ ______
...
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стХ"І!U./ ~ даа uри»2.~ сучаоиии проІІавnкам вa~u~si(Y nocuatиo.a оа
ме ~а Чапаеаао~ .,»ори при ваперечуваннl ка~а~зМ7 кк wхо~ецькоrо

с!fІШJ), пр• !r•eJ.-seJDIJIX, бущІd'о "иаmаnвк c•oroюn - це ишDrl,JUІe
иакаrв.ииа n.-t1top11t~• о6' ех!'иввиІ ов1т при опабкооttl або повю.й
Bl.Ц

oywиoot2. •

Oy-cs• cxta

zopм.m:e ка.,.а

•

uaoвotto о:в1~" /Украіиоь:ке Слово" !:lд З .11

CSyцlxto иа!'ураа1зк це 'Взаго.JІl на стІІJІЬ)

·

р1ево•и~ tрафоuако~:ва.

.1946/,

а nевниК

За цо епа!'ак,иим ооф1е:мои, Золя 1 Моnасан, що утворwпІ cat.ml
~ роаробuи само попаттл л1тературного
натура.n1зиу 1 mдпого
(КС .,Y~'l"Т.P&UBiq' :ие :мають. Чому? Тому, що :критІІRОВl аручнlJІе назuвати
ват}"Р8JІ1.Вкок ие
що ,цоо1 цим· терю.ном nо~началось, а "те, що сто•
оуетьоа ~о поеамио~ецьних офер". Мовляв,"твори Золя справляють
вpa
semra :ве.пnеsип СИJООJІ1.в",
цього враnення задосить: aд:tte
уо1х
rхаввих хриІІер11:в·оц1июваmrя естетичних ~артосте~ иайнад~йн~mим
е
коцsйне враzеиия", А чому це л~тературnl ТВОР.Н ватурав1стичного сти

·

lfe,

1

"s

s

а» ве повиmа. nетити "величезних· си:ивол1:в" 76еручи цей терJан у Фl

аос~~о-овlтоrхядовои,у сено1 1

а,

зрозуИlла р1ч,

не в

словссно-сти

а10.ИЧНОМf/? Т1льки тому, що критик воп1є назuватz на~уралlзУОУ "лl

-

те}tа9уру третього r'a!'~rпRy"
!'ерm:а.DаІХ итакш.в"? Зреатою,

"на61р беанонечно попторюваnа паИнес
наведеп1 r<pitтnнou спре.:ад1 l!,y:r.e пр~-кlтив

ю. ааКDИ /з опов1,цаиня ЧаменвовоІ'о "1Ja:aRu"/ cкpla!J нале:;щть, за ва

1

ГМ!ІИОвnива:ною
С Т О р И Ч R О Ю
КЛЛСИфlRаЦlЄD CTJIЛlB, а:Е Н1.JШ
не до на~ур~1ему, а до оентииентал1зму. А якщо будувати кпясифlка
Цl» О!'ИП~В не за їх 1сториmtою иоменклятурою, а ва об'єктивн~
оти

лlа.пчиою ознакою, тqаа таку ознаку nрав~тике образне /тобто кетафо
ричие, переиосие/ евачення поетичного слова 1/, а в уаякому раа1 ве
та ~рахадабра~ яху згадавий критик висував як осво:вниІ критер11 ~
тера~уриО!'о C'!UD -

"оховесниft обрав оитуахt11 або опаио•аного часу

/коzt.и Ід&'!~ОJІ про пов1.отяроьку пpoff1/, тоб'tо·· олове-оний обрав,

•о

ви~•орюв!'•о• в sа~а~ьпоритм1чиого ковтекс~у". Це н1.чого ходхреrноrо

ве

озпачае

1

~

до чого реапьноrо в

сховесн1Х

ткаиин1

~зору не

:в~д

~ов~даеІ це .а,rб'вктивниІ ви~в1р то~о s таки.самого "екоцl«uого вра
zеШіл"' '!Об!' О 'І&И еваниІ "е!Іlот" 'l'BOPY, як і! ого рову:t.ав По~RебІІJІ
"з~ст
sи те, •о читач оуб'ектизво ви1щав в тв1р, 1 чого в самому
'!:Вор~

иекае.

ЗреJІrою,

n

повертаDчись до сьоrодІІ:LШИ:ьоl

тературно~ про.цухЦ1.1

:В. Чtншеmса, к&.JІо б бути оче:ви,цІtИк, що спиратио:ь на 11 неІ'а.:rи'Впу сщ~а
ку .7;ля sаnеречеивя ес!'етихи иатурu~зму ввага.п1
це те
•о
І
з~r:сречу»ат• КJІотецьиу :варт1оть ц1поІ 1оторичво1 бе.nетристИJСИ, поои

-

oaue,

хах..чио~ иа приnтивн1от:ь 1'трафаретн1.оть в1.дпов:L.цни:х твор1в А,Ка-.еи
ка. Проте доводиться визнати, що деяку nсихо.пог1чну Пlдота:ву даа
опро6 ІСокпро~тац11 та ввец~неииs патурап1sку в .nlтepaтyp:L-вa~l
oт..sa t~орч1оть чапnеихова ,ц1Існо nо~ав, 1 подав іїсаке току,-.о во
ва ~овииІ чао перебував ва роз.цор1.zХ1: або виввити себе 'В zапров11
па()!ЦІ.І1U. гострої 1 ак':!!уальио! сатири, або ж яреr(тzсь се6е сакоl,пиу•

.,.

всак~ артисти~ ·претено1!

та асЦ1рuц1І

1

nерейти на звичаХниІ.

ооб~ rукориотичниІ феІпеиои побутового ам1сту, Зрештою добрий феІае
топ
р2.ч .цuе:ко варт1сн1ша за безбарвну
nласку новеJІю; пр0'1'е ро
sукlІКО, що мистецька варт1ст:ь публ1цистІІЧІІОЇ про.зи та бе.пе!'рІІС'!DИ•
:t.a.Нlnypи "дJІ.в: розваги" заоадничо становить надто вхе .y)l.O'ВI.f1 вежича
т~, •об ва6ити до себе nисьменника, неnовбавnеного nевно~о ~к'в
в
гелуз1. квал1ф1ковано! сюжетово!. прови.

-

1

·

---------·
1/
Див~В.Державин;

·

Проблема клясицпзиу та систематива л1.тера~в:их
О~ИХlВе Зб1.рни:к МУР, Ч.2.
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Роз~вмо також, що натурал1.стична сатира н& актуальn~ те~и, nо
перие, вавЦАи роби~• авторов1. багато прикраго R~Опо~ через не1а:~е
й roo~po неrа..rпвие реагування 'l'wt громадських 1(]...1: 1 оусm.льнnх ша.рl:В,
як1 вона
а по-друге, в sв'язиу в специфlчками ооц~sJІЬ5ИдU
у
мовинап пажого е:аа.rран'lоь:кого tсИТ!t'Я, вона не може-ие.ка!'и, •онаШ!ен
ше, .П8В:НОІ'О ПОJІ1.'!ИЧИОГО присuаку, ВЄД:DW небаШJ.ВОГО
ПОГПJlду .ЦЄЯR:ІХ
ttOJ11'1ИЧitO вrшивових угруповань
тим оа:миu ,цещо небезпечного .цла·а:в

mapnae,

!'Ора оа'l'ири особисто, Проте

-

8

1.·

'':sовк1в 6оя!t'иоя·

в лз.о не ходи'!и" .Зии

-

ча.:rtно 2t 1 обхе~:уватпс~ п1дсоввтсь:кою !t'е:м:ати:кою, або ~ сеп!'ИWН!L'а.пьво
беввубоD гукориетикою лезр1вняно легше, sручн1же І бевпе~ае~ але
цей .яях ле .цо артизму веде, а в1д артИЗмУ гет~. Зре~~, сnо.ц1вавхо'

:

оя, що цулDтурна ел1та наших грома.цоько-сусПlльних ~ уое
~аки
OIIpOILO~a црИІЩИПОВО ~1Др1.8НИ!'И ЗЛОВМИСНИЙ Г1fYJI. Т$ Ж!IrJ :ВТ1Хj" З І!81ІИХ
нав~ч nаявних соц1яльнr~, к1льтурних та етичних .цефек!'~~
хвороб DlД
св~тоrлядово уrрунтованого
хай найгострlшого
вtдтвореmів навоl

-

1

-

реа.п:&ІІОЇ ,ц:t.ttoнoC'l'И в сатиричному :мuстець:коиу oфopшremn.. В уоюtvІ&У
Ч2.'l':Ка rтнро13о-отил1стична ор1внтац1я на ~дейно повнозначну
са
ІІИРУ здається нам єдиним, що :могло б :ви:веО'lИ пе,цоскоnали~ натурмtак

pas1.,

чапхенв1в з того роздсрl~~я, на якому в1н насьогодв1
лl б1дьше загрузаючи п1д владу mтам~J та при!llтиву.

перебував,

в,

деда

Дерха:в1Ш

ПЕТРО ПАВЛОВh~: Под1лля, Історnчн1 пам'я,ки. І~юстро:ване nядання.~r~
бурr'. В-во "Браw Софlі 11 , 1946. Стор,38,
Серед тепер1.ШІ!1Х емз.rра.цlЙНИХ видану, книга n.павловича uподl1ШЯ"
в, безперечно, в1драдне явище, IIepDiy їі частп.ну прпсвячепо :rr .Ка:м:'лвц:ю.
П1сля коротІ,ого 1сторитrпого нарису про :ю.сто Как' ялець, про найви.цат
НlШl 1сторичп1 й арх1техтурн1. пам" ятКІі його nодано
1JІЮстрац2.И.
З
них ~айц1~аз1m1 так1: герб Под1лля 1 Кам'янця, rJрецІ:ка фортеця 1 ту
рецький ~от, башта Батор1я, Катедральни~ коотел, Доиlнlканський кос

17

тел, "Рvсьха брама", старий м1.ст та lШПl. Величн~ краєвиди /"Башта

Бa'l'opla"/, старовиuн1 фортецl, ностели, мости проходять перед цаJШІ:м:п
очика,

коли ми розглядаємо цей надзвичайно ц1кавиІі!,

з· великою лю6ов'.ІJ;

зроблений альбом.
Другу чаС'l'ІІну присвячено Мlсту В1.:нниц~.

Цett розд1.л побудовано
~ак оако, ях роад1л про Кам'лиець·: спочатRу норотни! ~сторичний парис
],. :коuев:тар до·· uа~юнк1в, а nот~к 12 1.люстрац1й. Особливої уваги заслу

говую~& та:к1 1люстрац1і: герб Вlнпицl.,

"Мури" /башта. 1. ст:~.нп укр1плеп1
зв' ..118ап1 з пам'яттю сЛаветного укго.їнсь:кого полко:вн.rrка Івава. Ьоrт.:Іа

надзвичай~о ц1кав~ па~'нтки церковної а.рх1тентури /кляштори, постели,
церхва св .Ьrіикми,
нареmт1,

rm:u:' ятки,

збудована

1746

р, в стил1. украінського барокко/ ~.

е:в" язюrз. з 1менем одного з· найвианачи1m.их укре.1нсь

ки::с nлсьменни:к1в - 1A.Ivi ,.FСоцюбинсІ>rtого /будинок - 1r.yзef1 1 кв.ю.нь ІСоцю6ІІН
ського,_z;тtр Абаз1.вха/. На ~аль, тут ne nодано крае:видlв 1астs Вlюіи

цз.,

lл:пютрз.цlй,· nрисвячених прекрасн1.tt прuрод1 U1.Ста.

Текстовий та. 1люстрu.т1rвний матер111л оnрацьовано оумлз.нnо

1

ц1навс

ТеRоти 1. на.пuси до окремих 1люстра.ц1.И :а:адруновано ч о т и р м а ~ова
:teJJ: укра!нсьІсою, англ1йською, фрЮі17ЗЬІсою 1 rtlмenькoJ). Завдлки цьоиу

незмз.рно.з61льmувться вага кnи~~и: не тlЛЬRУ. украінськпй ЧRТа~,

а й

чу:-І."ИІІець має мо~и·в1сть прочитати цю ц1наву хних:ку про украї T{CL"<J

та

-

'"1С·~

Кам' я:нець ~ В1чю1цr ~ Кни:ІІRа "Подlлля" цик самии стає вельми І<ори

сни!і пропаrандивннм ~~атсрtяло:м

-

во~-rа ена~lО!:.пть чуАинцз.в з Уr~рс.їною,в

:Lсторичншm пам' нтха:ми двох старовинних. уzсра!Р.сьних :ю.оr, !ШОЧІ:о,
з
.цоrюмогою документальних lлюстр1lЦ1 й по:ка.вув в в'язок украінської :куль-

Рз.дне Слово
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тури з ку11~турою за:х::І.д:ньоеuропе~сь:кою" особлпnо n галуз1 .мнстецт
r:а :1. арх1тектурп. В цьому безперечно 11елииа ~з.ннJ.С'JЬ 1. nага юшz
ІШ '•Подlлдя:'~.

Треба т1.ль:кn побажати, щоб на на.mому"кнпжхопоку ринку з'snи

лися: под1 :нз. пидаюrя., присnячен1 .Ки1nу, Л:ьп oDy, По.11таг.1., Умюn,
Чер:ю.гоnу :1. т.д~ І українсь:каtt чптач, nереня:тий тугою ва р1,1І;ник
Краєм, :1. чужинецький чатач, що nотребує r:ps.Dдиno! 1.нфоркад1l
про
наш край 1. народ, з рад1стю п:·стрJ.путь книжку про найnидатн:Lпа. 1.сторичн1. пам'ятки :м:истецтnа :.t. архз.те:ктури" про ирасу нашо! прпро
ди.

Тут,

на чужинз.)

ми

DDажаємо за щастя: хоч на малюЕках побачи!'n

nеличп::L ~удинки coбop:.t.IJ -JD ;CoфJ.l.,

музею;
:L т.д.

cn .Юра, будинок lіолтаnського

чудоп::L крае:;идu Дн1.nра, чудоп1. куточки Уманської "Соф:J.вп:юf
Отже багато lлюстроnапl 1шдання краєзнапчої л1.тературn про

Украї:rr.{, про українськl Іаста, села 1 nрироду, :м:истецтп о, культуrzу
тощо - треба л:кно.~tщuр1.ше Dl. т~ТlІ. Почин таким n:uдашtя:м дає JСШІDа

Петра Паnло:uпча ' 1 Под1лля:"
ц:юбп~rського"

,

та ще ран1ше :иидана кпиuа "Сл1дакп Ко-

·
Петро Океаненво

Ірина Арти:м:: R(ІЛИ ЩАСТЯ ЗБЛИЖАЄТЬСЯ. Поез:tї, Нахладок ав'J!ора.1946.
Стр.78. Друк.· іАиотецьке оформлення: А.Антонишина.

Авторна названої книжки

отеzц1. вистеле1nй з мр1И

ни", 1 говори'І'ь:

...

"Матусю,

мабуть молоденька д1.вчина,

/? /,

ною музою

-

перестаю2ь

в гаю /,це/ тьох-тьох - вое со:повеІ~

молuся ва мене!

Молод1сть кожної людини мав

•• "

свої nрава й химери,

писати

що стоlт~ "1В

свої

в1рm1

1

О1срилен1

щасливо

пое!ІИЧ•

одру~ються,:L

нm не одружуються: 1 починають nисати нещаслив1. поез1ї.
До таних в1рш1в треба зачислr1ти й nоев1ї Ірипи Артик, що в них во

•На осfrз.вала бози 7бузки? /,. маrнол1 ї,

з елено-голубl оч1 коханого,

його rорд1сть, його мов шовк волосся: чорне 1 густе", листи, що
в
нп "по зворот:~. nepml:м: оклик1в 'tотири, по слов1. останн1м крапок
те :~І чотnіи", "п1.сню л1.су 1 що жарила юну кров", його erois:a.r з. ІІR1-

нцз. це,

що може ще прийти до того, що схоче/розую.вrzься авторка(

в руки його взяти •• ," Помз.щен1. 4о в1рmию.в,
в р:1.зпнх :м:J.сцевостя:х упродовж восьми рок1в 1

що їх авторка писаJІа
не виявляють zа~но1
м1н1мального в1дблиску чогось власного ;за

11•

орпr1.нальної нотки 1
ЇМRОМ ДlІТЯ:ЧОЇ на!ВНОС'l'И! /, чогось їй пит о:м:ого. Тематика та і і об

роб:в:а ·- баР.алЬн:L 1. скучн:L. Рима Ірини Артим стара й бородата з ча
сз.в ••• Ар'І О!овського., я:х, приш.ро:м:: "б' ють - йдуть", "став - обпав"

"поля

- веиля:", "пташат - дз.вчат", "калІІна - ·д1вчина", "Щlй -кpaft',

"похилилась - зажурилась" 1 т.д. Дея:к1. строфи взага.л1. не рИ)(1ють
оя:. Мовнз. t! грама.'J!ичнз. оm:ибки ... я:к роси на кв1 тRах, ••
Пров1дна тема книnи·- кохання •
• • • А надl мною оч::L тво!

Все ближче й ближче - аор~ дв~ ••• /от.32/.

дальше його 1.с~ор1.я: про те,sк сnочатку було:

, •• "Пер "пап::L" :1. "ви~ 1

Ще дальше- пonpOC'l'Y' "мв.лепьха"""Rоха..аа" •• /

Та· кимо цьо:rо, ·uи a.:.t тпнх не заnеречувмо аьторц1. nоетичного хис
ту. В1.н g ::1. Вl,цдзеркалюєтьоя: в деяких· вдалих ny9 тах, т1льхи й <'Ку

треба ве.nикоІ··о

1

тривалого пщ1фуванпя:. :Вj.римо а:r·'І'орці

•• о"

~ба я. більше часу ме- ла

І захотіла nотuудv..тиоь" ••• /uтр

то кни:tечка ниr.шла би. д~:.ле.ко .краща J
мленн.а nри.стосова.іе до рі:вн.я тьору.

Пан:nо І-рино!
Ц(;6То н~я.ке.

.".J9/

мистецьке

Олег

СтюаРт

оwор
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Концер'l' П1сн1

Юр1И Косач,

n1д·ддриr.

І

•• •

•

• ,. •

.. , •.... . ..

\.-' ,• ..... !''t.t../j .. ...... .
.... •.,• \. .....
'··~ .( ··

.,....

Заходами Реда:кц1ї '~Р1дного Слова'~ в1дбу:воя в Мюи

КОНЦЕРТ ПІСШ І
СЛОВА В IvillНXElll

Клеп,

~--

•

••

·'~·· \

І

Сл о в :>

,•''

1 •

l •

•

--

.

р.,, у nрим1щенн1. театру "Л~ ра",
Слова.

1

сол1саrи Ігор Зайферт

проф,Г.Несторо.

1

1.

Вистуnали nисьмеІІRИ:ки:Юрl.И

Фа::С.на

де:кля:матори:

Hocem<o!

хор

"

арт.Іван .Колос:а.в

У:кра!-

1 1Jp1tt

·

Юр1И КJН~н~ вивначни[ иа.Мстер худо:mього слова, ·автор чудової юrиги
"Каравели, в1дчптав уриво:к 13 свое:ї noe:u:и n,н,"Прокляття цадиха".А
R'l'уальнlстю

з

сю~е'l'у

1

вдалим

ентуз1.я:змо:м спри:РtмаJІИ

Иого ряснuми
виступав

оплесхами.

читанням,

xor.rre

ttoгo

1

полонив

надхненне CJIOBO

Юр1й Косач,

~з·.низкою·пових посз~й

зхами овоsї недрукованої

письмеІіНИІ<

1

сq..сач~в,що

нагород"Чва.nи

nисьменник евроnейсьхого покрою,

очаровував

слухачз.в

блпсхучлми зр&

героїчної .л~ри:ки. УJІюбленець ию:вхенсько1

.

пу6л1ІШ, . теnор· Ігор :Jattфep'.t'" в1.даn1вав д. С1 чинсьхого "НІс почуе::m вно
Чl" ~ Н8.J>О,Цну П1СН:Ю ·; 1 ДИВJІЮСJІ на небо" • БарвИСТ1СТЬ ГОJІОСу 1 СИJІВ. зву
чання писоr<их пози:ц1

'J

nотвердили ще раз

високу клнсу· нашого передовеt

го сn1.ва.ка. Оnерева оп1вачRа, Фаїна НосенкG, в1до:u:а ~ nозамюнхенс~-·
к1й українсьх1й гро:r.:ад1, вихонала з надзвичайною _!ІlХНl.стю· й wИстер

ством Н .Лоnатинсь:когр "ГорІІТЬ мов серце" з. К. Стеценха "О, не дИвуйся".
Хор "Ухраїна",

демонструІС-ч~-І ов1И висок~!~ р1вень,

захоrшююче виконав

ШlСТЬ укра.їноь:ких народних n1сень. Га.рмон1Ин1сть виразу й бJІискуча
з.нтерnретацз.я -вихону·ват!их точов .. nрииушува.ли дв1ч1 вимикати
хор
на сцену. В1домий драматпч.аrrИ артист Іван Колосз.в вз.ддекл.я:uував
по

мистецьки_ фрО.• r:мент 13 "Прохляти;л. роІп.в" :r. "Ба.ляду про отамана. Тютю~
ника" Є .JЛаланюна. · Героїчний· патос 1 ВІШRJІиве
~озумз.няя гJІибини .тек

сту. вu:казаа

артист Юр1И Почепхас у Детшям:а.ц1!

'На каяв1 листопаду"

·

ТіtКурПlтн. Фортеn1.я:новutt суnров1д сnочивав у досв1дчених ру:ках nроф.

В.П"юрка., дприrсн~а УКІ'аїпс:Ького Оперного А:нсnмблю. Програму хондер
ту в1в реда:ктор "Р1.дпого Слова" Теодор :Курп1та~ Концерт,.мн:мо вJІив~
ного дощу, стягнув багато любш,::ц1в · уRраїнсьхого мnстецтва
по соб:І. .незатерте nрпємне nра:іrенпн. .
·

О.БЛАСІІА·ВИСТАВКА
у·

МЮНХЕІП

1.

зали.шп:в

:7.л:rстопад1;1. ц.р~ в1Днрито в прnnщеннях JШН:ХенсІr
хог о OliYE Обласну виставх·J укра.їІІсьхого !!ародноt'о
1.ш~тецтва М друкованого слова.. Впставленз. в :Вlд

дlл~ уr(раїнсьного нароДН()ГО ц_ис~ецтва багат1 взори ухраїnс:ьхо1 вип
:аюІ й килиму свз дчили про в::::сот1 мистецьtсl вал:ьори у!(раїпського · на

роду. 1.11.:....: експонатами загальну увагу зв ертал~ на. себе вишивхи п .Гор
бІ;,чевсьІсОЇ1 де І(Охпов~цlю nшrwшш з. nебуденн~й. сма.ІС добору красок до

ведено до х-Jдоwьої вптончености. У в~дд1л1 nреси показано ввесь наш
друкоnаний ·еш.rрацlйІшй дор16о:к 1 деях1 вадання ухраїисьхої Америии,
Милою j:rеспод1ванхою був тут прегарне вижонаний мьбом рукоmrс1.в · су
часних д1.лч1в ухраїпської Rультури, nласн1сть Редакц1ї "Р1дnого Сло

ва". Виставху DlДВl;.з.ли представники ЦПУЕ 1 в~дnоручнихн Баваро:ького
Мlнз..стерства Осв1тп, що захоnлювались нашиу мистецтвои - нашою невкп
рущою

ВИШИВRОЮ,

НЕВ:&Е ЧЕРГ А НА АКАД.
ВАСИЛЯ
ЩУРАТА?

ДОБГОЛ1ТН1Й ДИректор ЛЬВlВСЬКОЇ ГlКНSЗll СС
Во.сn7Іlяпо:к, в1домнtt учений l. пое!l', близький
;;.руг Івана.

sав

в

нагоди

прапору.

Фра.н:ка,ако.деnк Васи.пь Щура!l'

одер

свого 75-лlттп: з дня уродин орден червопоrо трудового

Р1дв:е Слово

.
-·-·---·-·---·---.....·------.--......-.-·.-...

1Q.с~чня

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА
В :МЮНХЕНІ

С!'ор.
.........
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р. влаmто~уs ГоЛовна Кв~~~ра

ІМКА в залях Н1меЦЬRОГО н~цlональвого і~зеL

/т .зв. "Но о ЗаWІювr•'/ :виС!'&:В~ кистц~в-чу

zинц~в у Н~иеччи~. На ц1И виставц1 буде покаsаиа ввачиа s6~риа
новочасного украІнського мисте~тва - мадярот:ва» ~Ф1ки, р~зьба,
n1дготована Іи~Цlятивною Групою УкраінськоІ Сn1лки Образотворчих
Мистц~в. виставка буде справд1 репрезентативних покааок 'ІВОр1в І

1

праць ук~аlвоьких иистц1в
вzе саме 11 офррмпения в sazax одио
го е найкращих И1мецьках музеl~ ов1дчи~им~ пра вагу І варт1оть

украінського uио'fецтtа,

тим б1льше,

що воно буде покаваие

порrч

е мистецтвом 1нmих народ1в. Украінський вагах еваІде ва ~11 вис
тавц~

знан1

соб1

1мена

ПЕТРО КАРМАНСЬКИЙ

1

деяку ок1льк1оть нових тапав~1в.

Петро Карманськи~, в1докиU пое~, ав'fор еб1рки поев1й "Ой, nюя~, оuу~ку", кииzки
оа

У НЕЛАСЦІ

тир "Аль фреоко" та остаичьо1 бодьшевuко
фlJІьоьио1 поеки про Івана Франка, поnав у но.:Іа.оху. Прац:аючu ура

довцвк 5 муее! ФpaRRa у Львов~,

в1н у овоі• веаих~І конограФ11

про Ухра!иського мо•оея допустивсв: будьтоби нивки"1деОJІоr~'1ПШХ
абоче:в:s". ~рнм ·"Ра..цян<Jький J1ьв1в" не друкує ~:а.~;них ltoro ~:вор1:в.

ВІСТКИ З КИЄВА

У кпвв1 в1дбулиоя ебори Сп1пии Украіис~•их
Радянських Письvенник1:в, Дотепер~~• Го

поет Маиспм Рпl1:ьськиtt 1 уступив :t.s свого отаио:вн-.а,а
на його ~оце вибрано Одексу Корв1йчука, Заступникаки гоаовП ст~
лова Сm.лки,

л~& мапижко, Іваи Ле ~а Ю,Сvолич. Секретарем Cn1nxи :вибраио Яко
ва Баmмари,
Такоz в1дбулися еагальн1 е6орnУираіиоько1 АиадеК11
Наук. На К:І.оце померлого nрезидента УАН ахадеКlка Боrокопьця вп6рано nревидентом акад• Палад:t.иа та в1цепревидентаuв
~~зд.
Бl
лецького та Rипр1янова. На вборех прияви1: К1н1стер осв1~И УССР
Тичина, академ:t.ки Па~Jн. Ла.врент:t.вв, Бажан та 1ИИ1. Секретар

ЦККП /б/У Литвин виголс и;) допов1дь про стан 1деоаоІ'lЧІІОі робо~•

УАН.
Дер2авне Видавництво Укра1ии та Видавиицтво "РадяисьииІ
Пись:менниR" nporOJiocиJiк в нагоди Зо-л:t.тти zо:втвево! ревОJІюц11
нонкурс

на

пов1сть

:t.з

сучасного соввтоького zитта,

е

окрекиu ~k

креuениям прац::t. вад ви:конанням но:вого n' ятир1.чиого м.s:иу. Наrо
родн& 1 - 4о.ооо харбованц~в, 2 ~ Зо.ооо ха.рбоваиц~в,
-·2о.ооо
І<І).рбованцlв, та 7 - 5ооо :ча.рб, Жюрl: Корн:~.йчуа, РиJІьськиІ, Скохич, Л,Новиченко~ Жван Ле, КобилецькиИ та 1нm,
·

5

Етвограф:t.чnиИ ~нстnтут УАН здав до друку вб1риих кaтeplslllB
про
Л<3онтовача, Зредаrував titoгo поет РІІл»о:ьхиt!.
У часописз. "Правда Украіни" в дня 21.11истопада пок1щено статт:tО

ДмитерІtа п,з, "Що П})Инесли У'кра!н1 укра.їнськ1 нац1онал~стп".
Р
о~тт~, що 11 передававо через рад1о) автор критикує укра1ВСDКПИ
НаЦlОН8.Л10ТИЧВИtіf рух,

КИ1ВСЬКА КІНОСТУ~Я
ПРАЦЮЄ

KиiBODR6 ІСlностуд~я працює над зиго~овлен-

ннк RОJtЬ:)р.ового ф:X..t:l!uy !tУкраіиа",

•о

")(as

вмальовувати в1дрод~еннн~ СССР при допоко

Bl 6рат:вІ-.ого рос1Ись:коrо народу
ва", Сценар1 до фlльму написали
СВ1'1'JІИП 1 що з:ммьо.вуют:ь nрироду
zен1: з1дбудова Донбасу, Оудова

n1д прuводом парт11 Jlенlна-Ста;а
Первоvа~с~кий 1 Куsивцов. На
T.lll

yttpo.iнc;,юrx sемель,

СlЛ;

буду"rь вобра

героі соц1к~з.стичного sмara~

ня е р1енц д1лянок пр~,,~, вlдСJ ,r:~ва Дн1 nр~гес.у; :мистц1, худоzви
ни,. вчен1 та С!уде:атІr УССР тощо. Klnoo:ry,n::t..ч sв.к1нчує працю пад до

t<Уl(Рнт;з,ллн~:м ф:LJІЬМОМ а;М8'!1 'і. 5Д1" І

В:..-:е ПOHDliDCЯ фlJl:fU "донбас",

s

--

__

Р:s.две Слово

---·-·--~---,·-·---·--··-

..;:._.

---- ·-----------

--·-·...

.....

п1д~о~ОDЦ1 8 Ди1nро~ео". Кр1к цьо~о Rlиостуд1а вицуоиав ~в1~ в fПЖ•
дев~ и~цоа,рваав, о•реМ1 длн сх1дн1х ~а еах1дп1х украlвськпх земель
окре~ дха коа~а~ськоі реоnубх1ни.

1

ПіРЕКІАДАЮТЬ 1КРА!НСЬКИХ

·

ПИСЬМіЛШИКІВ

У Будапеmт1 видано друкок виб~р з ~вор1в

ПервомаІіtоь:кого :в переклад:а. иа ке.цяроьиу
ио:ву. У Прае1·:видано чесько~ мовою кви~
ава.цеnаа Боrокоп!ця "Продовження ш·tт~я". Пов1о-rь украlвоttкого
пи
оьмевиика Мнима Осtровського "НІ< гартувалась ота.пь" переnо::.:ево ва
oepбottxy,

qеОІХ1·!8 фраицуеьку мови,

КИ!ВСЬКОU1 "ПЕРЦЮ•
дАЮТЬ,

••

"JІ1тературна Гаве'!а••, орган Пра.вл1.пня
Сn1.лки РадянсьRих Писькеиник1в Украіни,

ПЕРЦЮ

оnубл1кувала постанову ЦК КП /б/У,в ик11

говоритьоаt •корвсtа~чиоь гоатрою зброєю сатири ~а ~ору, хурнах
повинен ~У• бор~иоа аа найшвидше подолання перехитк1в каn1.~ап1аку
В ОВ1ДОКОО.1 .ПИД61 1 ОПрИЯТП спраБl І<ОМ,УНlСТИЧНОГО BИXOB8Inta М80 1 О•
собливо коао~. ЗаКlоть цього, редакц1я. жур~аху "Перець" стала
на
пеправииьваІ,

иеправдивиtl ишях,

надаючи м1сце ва отор1в:ках Аурналу

1

1деопоr~чво 88lд~ивик nисанням
поmяим вnравам нийькопро6них гумо
рио~lв. ~ваи "Перець" еово1м не в~дгукується на автуальRl явища

:иття ресцу6~1•к,
рио'!ИЧІU

ВК1щуе вудн1 та одномаи1тн1 "ФеИяе~ончики",

опоз1дааu

1

варикатурп,

як1

nерекручуІІ'lЬ ре.дяnсь:ку

•••

.

rумо
дlІО

нlот&, емаа•овуюqи ваших людеИ дурними та злими обnвателяки
Побу~
радянських .Ію.цеІ у аобрахеннl "·Пердя" мав фальвщвs·tй, спотворенпіtt ва
гляд, об'екtоv хри'!ахи цурвалу були чомусь, головним чииои, кербуди,

W.ІІ1Ц10Нери, "дawl" чмов1кп
1'аномаеа

/6{!

1 mоферІі•хабарникп·. ,·.цк КП

пос-

виsна'1'И ц1лком прави~ьною критику :;сурнаJІУ "ПередІ»' у OTei'l-

тl в rаве'1'1 "Правда" в1д

24,8.1946,

На стор1нвах ~рнщ ооо6лnве

1.

Кlоце поввина ваІнати гостра 1

їдка сатира на soвю.mnx

Нlх вороr1в нааоl Батьк1вщини,

викр~ттн українсько-н1Кецьких нац1о

вну'!рl.ІІ

нап~ст1в, нещадна боротьба з проявами всякого роду 1деопоr1чнnх пе
ревручень у висв1тленн1 питань 1стор1ї, л1тератури ~а кио~ец~:ва,Но

ва peдкOJier'la zуриа..пу "Перець" зо6ов'яаана ••• пмаrоди'1'и ~виіt
пост
т1йпий sв•аsок в периферlвю, в молодими письиеннихами-rукорис'!'аки,

сатириками,

аокрема

в вах1.дн~х

·

областях.

Ми дуае сумю.:вавмооа, чи новий редаRтор "Перця" Ф,Uаи1вчув "пs.иаго
дить живий ев'авок". Ми nевн1И11 1 що цett 11 ев'язок" ва11аrоди~ь oxop1me йоJ"Іо в "пери.ферl.ю", як багатьох 1н.шмхх сn1вц1в "сонsчиоl в1тчивни'~

ВОРОГИ ВАРОДУ
вищ

1

З постанов ЦК КП/б/У та в публ1хаціИ

со-

вєтськоl nреси :мо:аmа :вибрати низку пpls.-·

навв t:вор:~.в,

.Ннозо:ь:кий

:&.

що іх в ход1 "чистки"

Є,1Сирu~в

-

"іозкрито"

"ае. хиби й по.милки

1

ваоу.ц:кево:

в редаrуванн1 ~урнму

D•

''.Бlтqивиа''; Громов, D,Дольд, І .Jlяп:tн, М •.Куценко, а особливо П.Лубен

ський ва опов1даииа '' Вlдстале почуття:"
"Сон :з ру-в:у", "Страшва nом
~та"~ "Принада"; JІ,Коваленко" ва стат;ю npo І,Rотляре:воьхого, :в я

Rlй

накаJ"Іа~'l'ЬОJІ довести, що головними

1

вир1тальнnки в роsвиткуд~

револІщlйІrоl у:кра1воько1 л1тератури були не соц1яльm. а над1ОІШІ.1 ..,.

*а:кториJ І,ПlЛ~І"УІС-

ss

О'!аттю ".Кирnло-UетодlІ.всьве Братотво",в як1а

вс1ляно приира-.уr.tьоа 6уржуаено-л1беральн1

1.

коноерватив~ д1.лч1

украlнськоі л~tератури, як Ностомарl:вL Кул~м, Б~лозероькиІ"аГ,Лава
ревоьвий, Чередниченко /"Я - щаоп:иво. Jjалеи~ина"/, Муро.'!ОВ jrіодив у

nOJI~"/" Масенко /"З дал~ких .цор1г", Рома.н~всt-ТІ'\_l.. Схава Д1.хова"іГУ·

р1.е:в /'Оповlдання про наn дн~т.;" ?ш~~~ченко /''~J€1'~1.1"/

ЦІJпа /"Ко

сар:а. ПОВЄ'Р'r9.1>1'ЬОJІ ДОДОІr;/" / 1 !IJiax1:11.H jt:Зн:а~дена Ql.к' а" /JСравчеmсо

/"PA.!'.lC'l'Ь 1 /

с~ор.
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t~з.І Мо:кр~ез /аа е61.риих "Весеnий оuм"., а особnиво ва гукереску
~•п'ача 1~~ор~~/ о.копилеихо, о.куи~е~ч, а вокреха маслов,~а

хоиоьuІ, .КирuюJС, fшисецький - •~аа ере,цаrуваииа r.нарис.&! lcт~p:J.!

Y,JCpa1aot»кo1 n:L!'ератури". до "м:~..ции~~:ких" творз.в вачислеsо на sбо
іах пис~хеивик1в 1. критик1.в u,ЛDвова теs: повз.с~ь См1nянськсго
9оФ:~.я", в я~й "укра1нський народ 1. .Іого ~JIL~ypa протиставлаюfь

оа роо1.1tсь:а:оху варо,цов1 1. його І<ульtуt;і"; О .Рzепец:ько1 "·С1к" я. Ба
оа~в";Т.Uаrала "Сn1ди Беду.ть до n1.oy ; ваоу,цхено тех ~рнал "Ра·
.цааоь:аиІ!t .Іь~з.в", JtO вз.,цдав свої о~()рlики D1.,ЦJІивик т:вора:м ІІ1JСФ.І.
Хрвnакевича та Островського",

7Q~ТТЯ КАТQ[ИДЬКО!
ПИСЬUЕЯRИЦІ

OlX

zаар1в п~tератури,

Німецька :каtох•ц:ьха писькенииця feptpyдa

·фои Лв Форт
овятхуважа нещg~аьно 7о-=1тт.а з дни овоrо наро.цsевня І І~ тьори · з yе рех~г1.йною текатикою,

переКJІадеН1

на

вс~

б1ЖІИ1 мови ов1ту. З нагоди юв1лею ~и«•о! еsакенити~ її poYas
J'2.~.иер1:во::ьио! .цо~и н1.кецьхо! 1o.Pop1.l п.в 1 "АигеJІЬСЬКІІІ :в1нок" І

~ОВІ!ІВСЬ~ ~РЕАТИ

•ецJ

з

Цьогор~чву иагороАУ Нобла одержало ~ст:ьох аvериваиц:1.:в й

о,ции пайдарськиІ·ш.

Гермав Гессе, Вручення нагоро~ в1дбулооя 1о.грудня ц.р.
у
ШtОІСt'О.ПЬМЗ., :8 тauomtt концертОJІ1Й Г8Jil. Нагороди рОЗ.ЦlЛИВ прису

•

'!ІQ.К .павреаІІак .и:ве,цс:ькиІ ІСо:рол:ь Густав·. Цього ж оакого .ция в1,цбу
R~оs в иорвеzсьвоМ1 парпякент:J. в Оол:ьо вручення мировоl нагJроди

Roбn••

СУ"Д НАД ПИСЬМЕНЕЯКОМ

:Б].денс:ьtшК иарОАИИИ суд ерз.nьнив :в::..цомого письмевниІ<а К к~ишиЬого тикчасоЕого

~ирехтора Бурtтеатру ~рка Єлюс1ча з1д sаІ<и~ державно! ерадп.йо

rо обвивува.уІапи в приналехиост1 до НСДАП ще nеред прuєднаннвк
А~отр11 до РаІху,1
s 9n1.впрац1 в т.вв, державною па~атою культу
ри.

.

МІJНАРОДНА ВИСТАВКА

В.ряк~ях мз.ояця ЮНЕСКО в1,цбуаася в ПариХl

~3Зародна

вис~авка модериого м~сте~

tва, в .в:и1.'1& вв.в:.па учаот!t иайкращ;L uИО!~:Цl трпдц.в:ти краін. Висте.вnе
и:о повад ·9оо експоват1.:s. США nри-ола.JІи 8о обрае1в, Фравц,.н виота

ваnа 7о

~ Англ1а 5о обрав1в. Заотуплен1 буни к.~н. Knra~,
Чехо
Dгоолав1.я, Турекчина, Бельr1.я. Гоnяид14, Норвегls,Да

схо»аччива,

Иlа, Іцд~1 І Ypyrзal!t. СоввтоькиІ Союв и1дковпво.в: брати учао~!t

в

8ИО'.І!а:ВЦ1.е

ДІU

IIJIJ.IEPA

П1on.s: е&.JСlичеивя рес'1'аврац1.t11пtх роб2.т
в1.днрито у Вайкар1 д1к Ші~лера 1 що
був

артtиовавпІ Ш..д Чао BlЙRf'. В\,цкриття :в1,цбулооя ·1(Па 1о.листоnада.
НАГОРОДА

СТЕЯДАJІН

Паfизь·.ке видавництво Робер'!' Jl.в:фон:т сtво.
ри..по наг ор.о,цу Стеидаnя у висот1 1 оо
'!и~
о'яч фраJщУаь:ках фрqпх1.вJ .m;o 11 Dручево ztьoro рову вперие. Нагоро
ІlУ О.ЦерХUИ ПО ПОJІОВИН~ .ЦВ8,ЦДІі'І!:.ШОСТИJ11ТВlЙ ДОЦеНТ фlJIOCOфl!
МИ
Дю'.І!урд ва ф1лософ1чниtt гссз~ "Ко~нше:кс Цев.Ііря" 1 ,Цf'i,Jt!!'я~r.tro'l'~po~
JІ1:тИ1й Реве. Масон ва зб1р:ку ,ц·uтя:чих опоБlдань·.

.

____________
Стор. 88~

ПОХІД.

.

.,..._..,.--

.-~ ~·-_

... __,........,...

____

Р1.,цие C~osf'

JЬ.•rературно-:м:истед:ь~ий 1. науково-попу.пярииІ nоачвив. Ч.2.
Серnеи:ь, 1946, Кооnерати~не Видаивицтво "Заграва". ГаJденау.

'rОРГІВПН І

48. Друк,
ПРОМАСЛ • Бюлетень 06' є~нання

·

Стор.

~иєицз.в~ Ч.1 .·~овтен:ь-листопад,
Стор. 2о. Циr<л.

Укре.1:sо.•кп ПриватRИ:А: ІЬ.д

1946.

Ва правах рукопису.

Проф. С~Ше.11ухин: ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР мз.z ПOJIЯJC8.W 1. С.ПетJІюрою 21.
І<Вl.тня 192о р. I!pt:І.ra 1926. В-во "Нова У:краіна". Знанз:я,1946.
Стр,

36.

.

Л1тоrр.

ГР.ААГи\ТИЧШ 1. ПРАDОПИСШ ВПРАВИ. П1дручиИк для ух;:аі:{СЬКИХ ІrІО.JІ,Г1-

1. са:м:ооав1ти. Накладом
- 1946. Стор. 68. Друк.

ІU!а.З1.Й

нхен

Видавниц!L':ва "Рз.дне СJІоnо".Мю

в.с: БАБУСЛН ко~шок. Дитяча сцепка у трьох в1дс.понах Під св.~хо

.пая. Б16лз.отека таборової сценки, Ч.1

.1946. стр.24. ~хл.
4-5. Cepnen, 1946. Стор. 42.

СВІТ.Аl-nш. JІз.тературниИ ал:ьканах. ч.

Виходить на правах·рунопису. Редак~ор: М.Орест.· ВИд.цпкп.
В-во "Брама Софlї".

ЛІТОПИС УRРАЇНСЬКОГО ПОЛІТВ'ЯЗНЯ, Рз.к І. 5-6. Серпен~·Вересен~.
1946• Видає Л1rа Україnських Пол~тв'яз~и. Стр. 4~. Вид.
ЦИRJІ.

Ігор Костец~кий:

ОПОВІДАННЯ ПРО ПЕРЕМОАЦІВ. Дев•ять новеяь. Після
иова Вояодикира Т!..е:І>:Jtавина. Видавництво "30JIO!r8 Bpaua", ·1946.
М6.па.В16л1отека МУРу. Художня л1тература. Стр.Зо. Друк.

Ірина Ар!rик. ЯК ЩАСТЯ ЗБЛШіІ.АЄТЬС.Я:. Поев1ї~ 1946.Rа•иадом автора.
Uис~ецьие оформлення· А.Антониmина •. Стр.8о.ДруR.
-.-.-.-.~.-.~.~.~

з друку ~иzка л~рихи Теодора
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МИотецьке оформлення С~&тослава Гордиво~иого
Цlна 6 марок

Заковпяти а gааз.І ~едакц~! або в Кооператив~ "Кос", МDкхеп,Розев

~айхер•траоое

Свв~О9JІ~В
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lІШС'!еЦІ:Ке Офорwrенн.іі М~Дмитренко.
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Ьу Uh~ т.
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