УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ (У ЛМО)
В МЮНХЕНІ

НА ПРАВАХ РУКОПИСУ

РІДНЕ

СЛОВО-

МІСЯЧНИК

ЛІТЕРАТУРИ
МИСТЕЦТВА
І

НАУКИ

РЕДАГУЄ КОЛЕfІЯ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
ТЕОДОР КУРПІТА

РІЧНИК ПЕРШИЙ

МЮНХЕН
НАКЛАДОМ ВИДАВНИЦТВА АКАДЕМІЯ

1945-1946

3

м

І

с

т

ПОЕЗІЯ
Антонич Богдан

lzop

Не легко вІдійти

.

ч.

ст.

6

7

Бабій Олесь
ВесілJІ.я
Іванові Франкові

.

1

22

6

8

Батьківщині

2

11

Іван Франко

6
8

12
4

Романтика
'Овідій

.

Ноктюрн

Багряний Іван
Ліричний етюд

· .

. 9-10

71

Беа?рішний У?рин Ми-кола
На далекій чужині

11

6

2

24

12

65
5
5

Бесхид Всеводод
ЛИст

Бодлер Шарль
Сонет 41 (пер. С. Г.)

Клен. Юрій

5
. 9-10

Буря11.івець Юрій
В пізній час

. 9-10

39

Ранок (пер. С. Гординський)

11

16

ВJдплата

На чужині

1
2
3-4

БориСJІав

.

На провесиі
Як ранок
Пластуни

5
7
. 9--10

.
.

Вальдзе

41

24
95
5

7
33

Володи.мирин Д.

5

Під rомів дзвонів
ГалаМа Нре.ма
· Калям:бури

8
11

Цап і соловей

3

52
57

1
2
. 9--10

Сковаав тиша.
Дуб

Гості

30

49
16

Гординсь'ІWй Святослав
ТИ, що зориш

12

11

5

31

2

з

rорижtі'Кий Ф.
стди

Зеров Aluxoлa
Ви пам'ятаєте

.

з зимових настроїв

.

.

Над "Кобзарем" .
.,
Зі збірки "Аб opirtнe мунді"
Мойсевві

,.

1

46

Ро ко винне

6-

32

ПриС8І'а

8

4

11

53

Десь удока

Зуєвсьwй Олеz
М1І: вибір.

lрЛЯВСЬ'КUй Іван
Село

11

3

1
2

4
6

.

..

3-4

~

77

5
6
7
8
. 9-10

82
9
3
8
9

5

4

2
11

8

Липа Юрій

МоГИJІа Незнаного Бійці
СвJІТИЙ ЮрlІ

.

..

4

Лесич Вади.м.
До поетів.

7

· ВеретЄна·.
ПрокинаНВJІ

. 9--10

7
4
8

3--4

95

.8

40

7

48

11

15

8

7

8

.-

Лятуринсь'Іlа Океана

За око

враже око

-

Все сниться
Манило Іван
Жаби

'

Мех Лейш Арчібалд
Молоді мертві борці

ЧорІQІЙ верmник

КоJІИсь

.

.

У кожну тиху ніч
Нижан'ІlівсьА-ий Боzдан

2

19,

3-4

87

·Знов день.

7

28

Орест Миrай.'Іо
Душа .
Віе!'Ка .

7
11

6
5
63

..Буря вмісті

ПіJІьІ'рамбрЮКt'

12

Олесь О.
Ось..мачха Тодось
МОНОJІОГ

2
3-4

14
81

б

22
33

Вдовиця

29

Самота

7
11

.

Неридай Зоя

В Роковини

Кедрина Ро.ман

Мм: краІна

Вже не довго

Прірва.

. Золотолипсь'ІWй -Ігор

Рідне

26
29

Ма.ла_нюх Свzєн.

. Гарасевич А?tдрій

РІдним rорам

8
11

Kypnimл Теодор

Лівицьха ХолодJю Ната.1я

Вовк Віра

4

3
12 .• 9

Львів
Осінь

Фронтові примари

2
. 9-10

Ніч над Дувави

Веретенчєн.хо Олехса

4

12

А'няжич Т.

Ріадво

Верrарн Е.мі.іJЬ

11

12

.

Очима хижими
Киів
.,
Розмова з читачем
Вірність

.

Вино (пер. Ю. Шерех)
Альбатрос (пер. 10. Шерех)

Різдво

Косач $)рій

В АJІЬПах.

•

3--4

5

23

7

Б

. 9-10

60

11

б

Ольжич Олег

ч.

ст.

1
2
5
7
8
11

9
3

4
10
4
•3

6

7

11

74

• 2
2
. 9--10

11
·11

Прокляття
3и:мовник.

Молитва
Палеонтологічва робітня

.
Пісня про ворога .
Ри.льсм•·ий Mm•cu.ч
Страшно в горах

Франко

Стефанович Олекса
ЯJІІІНКа

Над ХристоJrІ

Багряна піраміда.
Тінь Янки Купали

Те:zіга Олена
Тривай

Вечірня пісня

Jle

Рільке Райнер Марія
Тебе будуєм (пер. Ю. Шерех)

.

Тоді ми (пер. М. Орест)

3

поезій (пер. М. Оре~)

12

5
94.

Славутич Яр
Швабська весна

.

. 9--10

6

'1
3-4
5

43
95
37

1

6

Сорока Галина
Широкий <;ТеП
Візія

-

Тихо
СтепаненJ>О ми-,.·о.'Іа

Вийдуввіч

Стюарт Олег

1
5
6
8
11

Фавст.
Ве.'ІИКдевь
Каменяреві

Ниткам:и спогадів

.

В годину вІри

33
3
7
3
4

3

.,Мозаіки квадрів в'язв:ичиих"

Вишн.я Остап
Великомученик Остап Вишвя

5

6

7

45

12

36

2

7

7

8

11

17

12

17

2

21
91

Дерфлер Петер

Батько~і руки (пер. О. Ізарський)

.·

До.:wоито~ч Щ1ет.ор

12

13

1
5
7

.
.

пробачу

.

~10

3
3
5

"
4

56

Франко Іван

Пролог до .,Мойсея" .

6

5

Черлеиівна Роксоляна

3

пародій.

11

Шевченко Тарас

Псалом 43-тій .
АвтобІографія (по аиrлійськи)
Переклади в чужих .мовах .

4
5
9

.

Шеньє Андре.

Ода (пер. С. Гординський)

. 9-10

5

НрославЕЩко С.
Фрашю

·

6

НІ~кевич Лев
Нова земля

90
66

~ ЛИстопад

ПРОЗА

Ось.м.ач'Ка Тодось
Мистець
По Алан ЕОІ'ар

. Портрет

12

94

. 9-40

7

1

7

. 9--10

10

8

9

11

7

,

(пер. Ол. Бабій)

Ре.чеаівський Федір

Сам" Бог тужить .

{арніє Гюrета
Різдво ва варті (пер: О. Грицай)

4

На РоковИпи Шевченка .

Гe.tt~1tl'вeй Ернест

Нївець чогось

11

3 1краінка Леся

МИСТЕЦЬКА
Дажанt'Ь'h."Uй Михайло

5

5

•

ЛИст
засудженим·

Жуву я (пер. Ю. Шерех)

1

2

Сядньов Масє.й

Рипдик Степан
Плач муриста.,

.

Ромен Роман
Перла.
Poce(J'UЧ В.

Комаха й Ірця (уривок роману) .
Комаха й Тася (уривок 3 роману).

По той бік межі
Смолій Іван

Кернm(Ьh~ий Іван
:Мученик за ідею .
Людсьь:а комедія .
Багато галасу 3 нічого .
На концерті у Нью-йорку

3-4
б

.8

38

48

Носал Юрій
Двобій з ..беркутом .
.
Скорбна си:мфоЩя (драиа)

6

. 9-10

13
17

.

.

~-

_

Оставвій бій .
Тома Л'І()()віf'

Моя перша JПОбов
Тар1tович Юліян

,

Мати Пречиста, рятуй!

.

ПустарІ на Бескиді

2
12

НАУКОВА ПРОЗА
Д-р Ва6ій Ол.есь

Персі Біmі Шеллі

1

26

Томас Мур

6

20

2
5

29
24

Д-р Баран Стспан

·

Наша країна, де нас уже нема

"

tt

"

.

.

3апQвіт Івана Франка
Чужинець npo Украіну

.

6

_8S

7

:u

8

28

Бер Bilimop
Наш час, як він є
Екаистенціялізм І ми.

11

Sf

Екскурси в мистецтво

12

57

Бойио Юрій

ч.

ст.

Д-р Лапи-чаи Тома

До проблеми Франкового р()ман

Певіцілліна

. 9-10
11

тизму

Куди йдемо

? .

Проф. Ващеиио Г.

о

34

44

•

r.

. 9-10
11

55

61

ський
Д-р Грицай Остап

1

11

2

15

.

6

20

.

1

34

Поезія щирости

2

40

12

52
42

. 9-10

40

. 9-10

.

Домоttтови-ч Віитор
QОЛотяна Люкроза
Іпж. Д-р Єрмолеико С.

12

Людина в суспільстві

100

Ізарсьиий ОлЄ'Кса

3-4
8

дІіа слова згадки~

Непереможний пе(еможений

62
14

Ка.лt~пrарс Пастор

8

Про лотисьЮ народні пісні.

27

Проф. Ковалів П.

о

16
31

Не~учасність сучасвого мистецтва

12

100

3-4

50

12

78

3-4.

"Проблема Олеся"

6
7.

69
:J2
20

Україuський письkевник і еміtрація

1

44

8

5

2

27

3-4

46

6

80

7

29

5

33

3-4

67

6

10

12

118

3-4

58

3-4

78

6

73
1-12
1-12
1-12

30

Manacmupco'h."Uй І. В.

Шевченко ва Мдргородщині

0.

0KCa1U!1/KO

Петров Віктор

Драматична

поема

Л.

Українки

"Кассандра"
М. Зеров та І. Франко
м.п.

РемезівС'"о'КИй Федір

Леся Українка
Д-р Рудпиць~;,-ий Ярослав
АвГлійський
абетки

перепис

українськоі

.

Невід:tначений ювілей ·Шевченко
вого "Кобзар,я"
Франко ІЩ редактор Шевченкового

Мова-творча сила нації
Дві форми думання

1

.

2

.

31
25

"Кобзаря''
Українська еміtрація в світлі Оле-

Вплив народної поезії на творчість
Шевченка

севоі сатири

6

36
51

8

18

3-4

25

3-4

.
.

Форма і зміст поетичного слова

Творення й розвиток літературних

'

мов.

Коліспий П.
Епітети й метафори

.

Коса-ч Юрій
3 нотатинка в міждіб'я

.

3-4
5
7

""1. •

86
11
11

д·Р Куль-чиць'КИй ОлЄ'Ксапдер
Психологічна проблематика "Мой-

сея".

•

47
58
85

. 9-10
й, сучасність
12

62.
95

Український театр
Круппиць'КUй Борис
Силюети наших істориків

в Карльсфельді

Стеблій П.

Велик/1. поетеса ~'Краінського ва
роду

Чаплеиио Василь

Подяка з застереженнями
Чуб Д.
Шев-чук Гр.

· Одна чи ДВі літературні мови .

Шерех Юрій

Мовна дискусія

.

12

91

1891-1893

років і

участь у ній Івана Франка

Ку ль тур на хроніка
Рецензії

КуЗ'Ьма л. Р.
Сучасний ірреалізм

Пожнив'я об~азотворчоі виставки

Шевченко в ~

6
11
12

Психологія на порозі нової д.оби

Доба Пилипа Орлика

Стсб-ський Богдан

Пам'ЯТ! Івана Франка

Межі та обрії.

Театр таїни

61

6
11
7
9-10

М. П. СтарицьІШЙ

Чи підлягали' давності манастирські землі

.

Великий Митрополит
О. Олесь
Осип Маковей

Проф. Г-ко Василь·

Державип Boлoдu-'tup
Остання конференція МУР'у

66

Моргун О.

Ескізи до трьох літературних порт
Іван Франко

12

Івана Франка в його ранніх
творах

Франко- Лімановський- Пшибишев

ретів

67

3/!,хідньо-українські признаки мови

70

Д-р Гапиеви-ч Лев

В тузі за архітвором

11

Лашкевич О.

Аркадій Казка

с.
Українські· підсовєтські поети

41

Д-р Лев Василь

Психологічні причинИ недолі українського народу

. Проф.

8

.

Бібліографія.
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НАЮІ.АДШГ.

ВИДАВНИЦТВА "АКАДЕШ.Я:"
МЮНХЕШ

В
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Змз.от:

Зю.ст nершого

p:L чни;Jеа

"Р1.дного Слова"

Рз. :к nрац1.
• • .• • • • • • • • • •
ІОр:LИ .КJІен2 Розмова з читачем
• •
Святослав Гординський: Ти, що вори:

Юрз.t! Косач: Nocturno • • • • • •
масвИ Сядньов: Т1нь .11нRи Куnsли

С~Верес: В3е гадають

• •

•

• • • • • • • • • • • 1
• • • • • • • • • • • 7
• • ., • • • • • • • • • 9

•• , • • • • • • • 11
• • • • • • • • • • • . 12
• • , • • • • • • • • 13

•• , , • • • , • • • • • • • • ~

В .домовтович: Комаха й Таол
• •
Юлз.ян Тарнович: Пустар:L на Бескид1

• • • •

f

•

•

•

•

•

•

•

, • • • • • • • • •

Ернест Геnнr'веИ: Кз.неці чогось

32

, • • • • • • • • •
•
T,Rypn:~.тa: ·~ч /Із в61.р1СИ "Not ·а pass"/ • • • • • • • • • •
Лю,цвик Tow: Моя перша любов
• • • • • , • • • • • • ,
Володимир Дериавин: Поез1s щирости
• • • • • • • • • • •
Олег Ольzuч: Ме:ха

16
17
36
38

39

42

56 .
BliC1'0P Бер: ЕкоІ<урои :в иист.ецтво
• • • • • • • • • • • 5
7
Ша.рзз:ь Бодлер: Соне!l' 41 •и.lt
, , , • , • • • • • • • • • 65
• .• • • • • • • • • • • • •

Проф,О.Ла.uе:вич: Аркад:а.й Каека

, • • •. • • • • • • •

Ap:r<aдlt1 Казка: Рондо
•
Петро Окоаневхо: М.П.С~ариЦь:r<ий
Михайло Ореот: PilgraлbrUcke
,
Проф.Д-р О.Кульчицький:

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • , • • •

УкраlнськиИ ~еатр в дееркап1

пси-·

X08.lle.Jl1BИ

,

Гпа'! Дядюренно: З пoeзltt
Л•Р•Кузьма: СучаониИ :LppeaJI~BK
Р,М,Р1льке: 3 поез1И
Тодось Ось.маЧRа: Мистец:ь
.

77

78

84

•

85

• , • , •• , • • • •

91
94
94.

•

•

•

•

•

,

,

•

•

• • • • • • • • • • • • • •

• • •

6б

~

• • • • • • . • • ,

• • • • • • • • , • • • • •

9о

БіКруmпщ:ькиt!.а Доба П.OpJii!RS М._оучаон1сть
•• , , , • • 95
І .• в .МанастирськиfА: Несучаон1. сr:ь оуqаоного миотеЦ~ва.
• ~ 1 оо
Д-р·О,Бар-1в: Наука 1 фі.аоаоФіJІ, • • • • • • • • • • • • • 1о5
Ін;х.Д-р Серr1й Єр:моленІСо: Людина в оуопln:ьств~
• • • • • 1 09

.

П1д знаком едиости до роз'єднання
••• 113
в.чаnленко: Подяка з заотере~еннями
, • • • • • . • • • 118
Тео1с: Творче аJ:остання
• • • • • • • • • • • • ., ~ 11 9
Реценз:Ll.
• • • • • • • • • • • • • • • 12о
Б~·. бЛ:L 0Гр8ф1Я
• • , • , , • • • • • • • • • • 13О
Проф.П,Кодlсниtt:

------- .. Обtот~д~wе.:: F.,ц.е~гц Козах /ч.1•11/ 1 Северин
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Сьоrод.zшив наше чисJІо

25-го гру,ция

.1945

р.,

д~анадцяте. Пpottmлo

12

:аа.сяцз.n D:Lд

:коли :Lнз.цз.ятиІ.tна груnа члею.D У:кра.1в

с·:ьІ<ого J11.ІІер~JRурио-Мист_ецького Об' єднання: УJШО

Мюихеm.

n

nипус~и~а D оn1.т.nерше число одинокого тодз. D За.х1.д~І
роп1. ухра.їись:кого :м1.оячни:ка лз.тератури,

:м:ис:r~цтnа 1.

Ми тен,ценцз.Ино охриетили його "Рз.дие Слоnо",
журна&.

я:к

D 1

л

ь н а

т

р .и

б у н а

ЕD

на.уив.

D:Lрючи,

що ва•

тnорчих кисІІец~иих

си~ сучасної украївс:ь:кої дтлоnости,

буде

~ипи:м р1.диик

nок для прибитих украінських душ на

r.а~ких nшяхах nигнаиия,

3. ПОJІек DИJrDY 'l'DОрЧИХ ДОСЯГlD ТИХ yC.lX 1 ХТО D:М::lS
ва~И нак щось

.Нашу

cnpanд1.

будlDне .l

ц1нно

1.

с~о

KOZe с:І6-

•

D1.ДПОD1.дапьцу nрацю ми розnочали :м:attze.s ~чого.

У вас н~ було ·н:L грошеМ, н1 ширше! групи nрац1.пникз.п, Н:LЮ·

D:Lть при:м:1.щен~н для редакцз.ї., ·заl!~'ЯІ<И. прихильно1-.у
пю до наших задуW.D июнхенського ОП.УЕ;

стаDJІев

що npИMlCTИJI~

нас

беа:коитоnно п·сnоєму И для: себе т:l.сно:му n:ри:м:з.щенн1.,нах по
щас~ило.зд:Lйсsити наШl
DИОJІ1.ДИ.

Треба ~дкреслити

редакц1.Иної кOJier'li,

грошей

•

задуми,

р ч и х

доюпо з

а часто

.й

їх

працю

DJІасних

дл,я прес:rиzу нацз.онВJІьиого 1.мени.

н~ об1.твиц1.

иа юаол1.ди. Ми

Dо

~асто 6~зnлатну,

що н~ 3:8.Jf1.Лa часу,

У n~риому числз. ки не

~

nз.ддану,

оглядати

Д1!Я ДОбра р1.ДНОЇ КУЛЬТурИ на чу:СИІІl 1 ДЛЯ П1.ДДСрЖtа.Іt

ня духу enr'paцlї,

Dsqtaц1.1,

1. по роцl працз.

yc1.u

Dlдпели и1сця: ва nрогракою1. дex

U

фрази;

були

6

е з

n

а р т 1.

к и с

т

е ц

ь

к

руйну~чим

~стец~коку zитт1..

1.

кладучи гсю nагу па працю

и х

11
о

іі и м
и л

;

нехудО1Ц{lМ D нашому

6

...

J.t •

..

р г а и о к

.....

борючись посл:L-

л1.торатурно

І иаае а~аковище виявилось правильник

-

ми ц~оrо ов1доК1

•. Початха

були аж надто сRромН1,

але зчасом

аrуртувапи довхеяа sуриалу наших на~визна~н~аих

.

dee

х~в пера,

иахе~о~ь,
ная~иоl

~еруDчись вии~ючно ~р•лок

ра1иоьІС11 прав.u,

1

1

худоzньо1 ~ нац:а.о

оц1нни на. :менш вдал:t твори наших наИ.

1

не nривативх акб1ц1.ак

nрацз.

nрац~вни-

вартос~и друиованих твор1в,- в ~к'я правди друку~

СS.пижчих оm.вроб1тник:а.з,

JО.нняк

ми

в~яиоrо огляду на 1х nарт~~ну чи гуртову ~

"ІИ uав11'!1 иеприхильн1

,

-

иаm1

..

ОцеМ наш демократизм,
"вмовленим ген1ям" 1

це

слуnння

а cn1JI)H~И ук-

хоч 1. не завжди вустрз.чалось 1з зроsу ..

привнаинак,

..

було й

буде ДВJIJ,me наnрямною на.чrоl

оц~юси иаuи ваших л1.тературно-иистец:ьиах осяr:~.в .Ми

впеввеИ1,

що це

едине правидьне становище,

коо~ ввайти ероеу~ння ~ п~ддер:иу читача
ия.иа.иих ка...rер1..sJІьних ~рудно.щ1.в

1

І.

-

тоuу споД1.е•

дЛя nере6орен~

продовжування намоі

npa ...

цJ..

Копи

оrпянемооь на наш ц1лор1чни~

видавничиМ шлях,

-

ие Jler.киtf uях І,

- мozeuo :в:L,цчутхt вдоволення: в доверmено~о.
УВ були nерШим л1тературним. , цурналом
дру~ої ухраlнсьної ~
'.
nихо! е~rрац11,
н2.

І'Вори,

ми

-

ми ~ери:а. nрqгопоси~и конкурс ва.драматиq•

я:к

уже

о~азано

- nepn

згуртува.пи

чнlmих пре,цс~авних1в украінської ,цуховости.
~ддер~вапи нае тах~ установи,

:кра!но:ькиtt

Tea..rp

.sx

КОС,

n1,ц дир.Урбаноьк_ого

Завдики

об'ек.:L

тираz zурналу,

.- 1

на цьомУ

•о. стануть

~ривалим

:м1.0ц1

трудно~

,

а перш з-а все покраща.п!l

Uol"o Я1<1О'!Ь, На. О!'Орlнках "Рlдного Слова"
nрац1,

ц~ому

В-во Вовченята, У~

ще раз окл.адаІмЬ 1м nрилюдну nодяку,
Тах ки • оововному nеребороли
матер1яльн1
еб:~оаь•wtи

наИ·вивна

вкладом у

•а д1я~ІИlО~Ь залишить тривкиМ ол1д

нащу

-1

появились

таю.

культуру,от~ена

це нам наИкраща uа

І'Оро.ца.

якщо

Замихаючи

оце

рl~нцх·дванадцлтим числом,

по•аоти!L'Ь

вам

одержати

появи~ьсл

л1ценц1ю

~

наше

вlрИuо,що_

настуnне

число

друком.

Українське Л1тературно-Мистец~не
Об'еднання

·

Стор •. 9.
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І І

.

~:.~~dlмJe.~І.~G\
.
:~t
п~~~,F:1i\п.п~rrv1J
.
~~if~

~::\

Читачу· nй t на учту 'l'И че:аа~.

~!t~

Бар~иотий хилиu ровгортав я~
ти думав: буде .цобриtt ,и;обз.р otpC'.J3:
Хuва, v:ороеиво ~ t<а:в' вр, . ·

Jif,Ji ·
J!·

Kl.FIH'l':L.f :1. кадера., з..~ерео
На nретичаоку ~ен:ке~з.,
Хикерноку, як бз.лий Бенарео;
НІс_ е орхз..цей з. wальв. бу-кети.

Та дуже розtrароваиий. Не так?.
Що ~uеняки ~обз. я кида»?
П011ин ~ деревlй, з. темниМ ках,
І ·град. розJ-аревuх ~ол~д1в.

·

-І 11тами омел переплелио~
·не аопотпото-синз. фреоки,
Гадючилис~ увораки лк1о~
Ч'у.ЦJU
дивнз. арабески.

1

·

І у п'лн:ку задаmн1ст:ь мат1..о.tt,
:Вясnвнз.С'.t'~ спога.д~в дмеких

Вдире.1Jся рев ге.рvа~

1

:крик "крам:о.n"

П1..ц ·мир~е клацаіrн.Іt .ч:елеви.

гураt'анах еаJІива.ли RJ;&M
С~ра~ потоки революц~й,
І в1дновивсл давнз.И куруJІтаи

1

Та2арство У еах~д у сполуц1.

-

У бу-рl дух CSeзovep'la спопеп1.11.

·

Точилиса одно~ан1тн1.
Безбарвп1 буднl сnалених ро:к1.в,
ldивtuiи .листопади
кв:~.тн1..

:t

· )Іе:вхе . ~ то треба, щ_об' т1. дв:з.
· ~а.цки ЗІtаttти на\r у:рочист1.,

вi;,~.n,a!r~,

й кр:s.з~ них, нeJ.rc.s ltp:L~:ь труб:к, переmат~

·

Tl

води cмpe.дtt:L 1. нечv. И'.ї.'l?

О,

Hl! Тут треба взяти 1юnиИ тов.

ДOCS:L ·тltt ХИ31СlИ TlJIЬRИ JLИЧИ'!'~

~- Сатира. 1 .nа.мфлет 1 1 феИлм:тон,
І 01ри~ день нам dарв nозичив.

Вухи то обриси химер /а не
Гексаметру стрvн~1 Rо~они/,
Лиш барокове

~~де':'ІІ:tо чудне

І стал: я рег{)т сні nрокльони,

~ор.

1 о.

Р1;цне

Слово

Я uармур,у хара~сьвого не wав 1
Мо у~ивав Буонарот1,
Коли безсмертну тугу в иього вклав.
Ще не к1нець коlй роботl~

·

А чую Bl!e, ЧИТ8.1Г/ ,' ГОJІОО TB1.1t:

".Це х не· nоема.~ а staoosto
Це ~ о~рав1в р1з~оман1тииИ р1й,

ЯRаоі каваіка отрова~а,

І BlpИl р1зних ровм1р1в.ОИ,ой,
Поете! де·~ тут вдн1сть rеки~
де ни!r:ка nров1,цна
де refoй?

1

А де розв'.язанн.я: проб.1rеки.

І раз~ нову .всла.вляючи добу,
Ссб1 дозволив ти на вибри~:
На скриnку гравши~

дмухвув у трубу,

Бо доnустився там верлlбру".
Тож зн~И:

До6а,

що хров'ю 1в1йmла,

Роздерта, як т:в1.й р1Дни:f1. Київ,
В стих п:матках nор1.знени.х вваі-!шла
Соб1

еІ<вl.валент1!и~ вrtяв.

Вп:'"Оuив ти
І

роегадан

n

а'ітну · с~мволи nлr!.D:Кl

ти

їх до реч1?

До~у майбутню

sanepeчиn;.

/Одним 1з юсr Санrушко був, якиИ
В zитт1,

як

1

в

nоем1

·

наиих дн1в,

Мlняnись рQзмlри 1~ ритми.
В неполото~J пол1 6уря:н1в
Зривали то 6уд.я:І< то І<в~т ми,

Та я,

читачу,

втишити ладен

Тепер твою жадобу норми

·

І /як cnlBЦl cnlDaли за давен/
Вlллю

сз1М

Бlрш у строг1

форми.

Тебе у nр1рву пекла n~веду

І виведу на верховини,

І в. т1и nоход1 ~р~зно .загудут~
Вlд Данта nещен1 терцини.
Н пошматованост1

навlСНlй

Р1.аьблену вдн:::Lст ь П!;ютиставлю,
ЯвлЮ добу в"І<рас~" ії oтpamн1tf
І

Та

нерозхрис'r,аним.дрославJІю.

nne

я чую 1нпи.

голоси:

"Для нас це гlpme в1д р1.щини,
·то ~ мертв1 форми мертвої краси
Сонет,

октави ~

терцини,

-

Старим nаням оn::Lвай в них про весну.
В1ддаИ т1 в;рИl до арх1вуt
Hl, не збагнути цю добу стрв.JПНУ
То61,

нов~т~ Альмав1.nо!

.

.

.

------------·-.....,.._..- --·,.
...

__

.

hдse сма.о-

-

..,__.,...,,,..., ....,...,.._

Ctt~.

·,;дах нак nоеку 'A11JI "uposcкx

JI&O" ..

. Яха :ваиttа:к vuеньІ<иі! WfJ 1
'
• ПО.ОП1.!1'Ь 1 -П 1 ЯТИС4:0ПОВИ)( 1111.011 ва<f

·

~ехаИ ~М в~рш nоколиоае.

D1.JIЛ~ З T:l. SМ6И rp1.1L ~ -~•
О, музо, ие звazatt па д1»И1в.
с~акв.ла довrо ти по ворчаках,
То z не дураttоь !l'еnер·кощур~в.

.AJie

ТИ, ЩО ЗОРИШ

Ти,

І

ее

•о еориш ~s виmиви,

Зроби неn111дною цю eeuлD,
Хай, гор6ляqись
оини
~·и1.й порnаDт~ои надареuио.

11

Поnя їм попелом е&оиn.
Ппуги о~лаuуИ 1~ об хаш!іа, .
Xatt родиті ця вемля не хл~6,
А ~ухоости

8 еудяхв.ки.

l<р.инИцl

•

виоуши_, нехай
за~ле lx стухлим ядок 01рки.
Попяки сnраглих їх ганяй, ;
Хай ввини !м палить r1.~к1~r..

-

Ха~ ДlТЯМ ЇХНlМ ГQnOA-ZAZ
Щодня noбnlдnl rуби ~иzе,
Хай розжене
св1тах

С>!раина,

•

lx no

ях оч~рть,

.

zaдotSe. ..

1-.. ·

ХаИ У' ГОJlОДИlЙ l·x. КрОВ].

aa.u:pe нав~и оит.е tt IO.;ZJ!e,
Хай д1~и їм вроотут~ нов~,
Некилооерднl 1 дp~nlZНl~

Rexa"

чу%1 ~ра1ни D іх
Серцих ваояють, як 6аrа~~·.-Хай стаиуть .цпя оуо1дз.в-- DJU

!они як nострах,

яи rip~t~

Щоб во~ ненавид1.п:и іх,

JJ!e
І

..

жахмиси іх ок_рито

що6

lм'я іх,

яR

бат~~,

~-_JtВ.}Ю~~ж.окt

--.

11.

~----------

Повстела знов 1 хаосами хвиЩl
І яадок мр~И" з~ел1яних колись,
Погнма валуни 1.ржа.в1. й JШ.Хов:~оои~
Рlхо.ю

в1рноп.
І

nурцурок взяnис~

neplCTl плити танкlв" а Конрад~в
І Іорд1ян1.в,

витягнувши том

З nолиць ааJСУреиu .. ,роuантини принадкий.
Нащадки кидмись оамотвьо :1. . гурт,ох
На Пlр~И
баrнетlВ ГОСТрИХ.
О, Черче, би~ у дзв1н, Те Деум nунко бай~
Нехай повстануть nривиди ~ нос~1.
Скиинецьких :1. Лянrевич1.в.
Тодl с~ре.ц юрба
На цю nараду n:риИ.це 1 сутуяи11

lB

•••

D,усажи~ uариал
Тих Бlзьми
І кв1ти смерти, кn1.ти рнсн~ в дУЛа,
О, e.pu:~.·a :J.З мертвими очима, застроки
І салютуй, 1шовmи в гордих лавах,
Крилатим мр1лм, боzев1льиим: тиУ,
Якl, не ебув.шись, умирали.tt слава
Ішпа ва ниuи И канула, мов диu,

Розв1явшись с~еnами Поднlnро~'я.

.

А там ом.1.явс .а,

Іх стрl чаючи Богдан,

І поксти марево ~ чорне коре крови
Ілихетської·й козацько!.,,
Во ран

вааких ще 61ль яскр1s,
воле,

вме,

Чи ти надіненням лип nоет1в,
ЧИ лиш ниреsю ив1тчастою для кволих,
Що криют~ братовl лукавого сталета?

Не в1р ~м, Хриотеr Встань з зеклl
3-n~д чоб~а жолдацьного й 1ди,
Про~ди тим u1cтou, що онимлить.
Ру!наки 1 sгарищеw проИди,
Погпадь допенею Іх чола в гнlвl.
Умерпих цих неха~ г1.рк1 уста
Св1~ают~ yc~xou. А ти, Пр~nдивий,
Скааа ~1: ЛюдикG-6рате~ во~ааь!
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приИ.це .цен& ІU.іе вела•авиn,

Ни ·в

тери1n

А в1рю:
З

1мnи

DИ&~оа~о) хриваnвх,•

приИде,. прийде в•в,одDlчво~ усtаие,

Іреетом зnедетьоя

1

туuа~

Мого ~иття бевокерtна т1uь.

лиха Купма
І,

Ьях у Е::LЧН:І.С'l!Ь
Бомби сипалвоь 1

Над Uоок.еою

-

н1~и

в1дn~ата,

по10е~ 1.'мла.

Та и~х~о в людеtt не заnп~каn,
Коли 1.Н.JІа людиІtа n1.д них п:LJІJia.

Краще б бомбіІ n on1 нвартаJІи"
Н1~ ва гро~ок - процо1я Москви
Ва nавел~ воду дощоиу оnу~налп
Прор~в~~их. жруб рукаnи. ~·

.

•

JІ1.ПJІ.е ВШJІИ' ВОНІІ 1 trl:!S: Op!CeO'l'p~, Х"р&!И.,
.61Jlltm~ в ю,х було простоти.
НаnчиОТ1ИОD OJIЬOSOIO НаД утратою
Боr sanлaкaD :1.з·nИооти.

·

Не горl~И D цернnах вадуман::І. ODlЧl,
Не амп:tза~и nото.J<ом Dос:к·оnи~ СJІ::І.в,
Не
маленьки~ nFиnуль:к· ~ у р~чн1о~1
Ке.тафа.лк JІюд~ц:," поrі:lз ~

n

Вlяв

:·

Dlтep,

З Б1nорус1

-

тепло

1

долго,

дмеt<о! сторони,

У nponyлxy люда nрочоDга.ли
І не екали, хого noxonaJiи в ов·и.

- Ех тп; до~! І ·агадок в1якихІ

-У хитт~ 1. над vробом •_lила, ••
І n1хто з л~деtl не заnланав;
Коли 1нша люд~н~ Dlд них n:I.mлa.

ІІ.

Нlч на "Пляцу Свободи'"-

Мвнськ, :м1t1 Мвнськ! Моя любов 1. горе!
Не сховали тебе. хмар;1 1 Hl.
Слава Мансьна не злет:lла вгору,
Т1льви unaлa птицею униз!
~~дями іюдять ~а блукаю'!'~
І не Вlрлт~ зору nласних БlЧ:

С~ор.

_14.
~

.

~-

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

__

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

___

Р1.дпе Слово

Теива, як над ц1лик иаJПJІм tсравк,
Розnлаоталаоя над ·мsнськок и~ч.
,

-

АИ1 тут, н~ там
нема npoxoдr,
Вулиця завалена уоя.
На Пля~ Свобод·и
за свободу
Посин1д~ страчен1. nиоять~

-

В КОZНl:М :МlС!'~ 1. на ІСОZН].Й ІШОІQ. 1 .
Щоб не дать ва~нятис• дню~
Ходять nол1цаїв,о1р1

І

ко~

·

~артують тишину.

.Тихо стало на Пля'цу· Свободи,
Спля~ь ~ люди, 1 ру1и вали.
Tlнl, що не знають пере.11коди
Сходитись на·mrо,щу,nоча~и.

З вулиць ВолодарськоГо' ~ .комар~вки,

-

Ів УрицькDrо
Вое

..

1в 1х ру!н,

:миотц:;а.,робоч1,

окохор~и

йдуть в ус1х ч·отирь<>х O!tOpltt.
В ОВlТЛ~

W.СЯЦЯ.,

ПОDИ,1.

Випливаючи неначе
В танков~

Т1ю.

18

омертельнз.м,

.

ожили~
І

НlЧЧЮ 1

еемл1;

фав~асти~И1V

Т1нь:

/поЕазуючи рукою/

- УиаgуUмо, браття, Б.наа1м отиа1,

,.

Тих,

що вм~рли на аемл1

Тих,

у кого

І

.,.

очах

оаз.И,

аа.с!l'иrли'

беаме.жна воля й ~уn~кlй.

-

Пол1цаtt:

- Замовчать! Це - 6атьк1вщини-· ерадаІ'
где 8
6уНТlБ
найбlJІЬDИИ бунтІ
на яху вбираєтесь тут раду,

YClX

•

-

П{е й з1ходитеоя"оне

r'p:iH'l'?" -

TlH!i:
,.

-

Ти не :u:aв.m влади 61льи наД нaJdl~

Подивися,

он :t.дуть новз.,

..

йдr,rь вони з ~езоиер'l'ники ,цуwахи
В кул~ии про~итз.й головз.,
Тихо ••• Хто де? ДуАе знан~ поо~ат~.
А,

:Куnала,,.

Ви до нас?

Невесели:t.t вигляд,

Я!( на гоотя,
Д.ош.нlкОDич, у Вас.
,

Що lB Вами? Ми щороку робим
Т:rт.L на nлоЩ1, отаки~ nарад,
І, охиливши голови n аа~обз.,
В веилю увз.ходимо назад.· -

C'l'op. 1 5 •
.

'
Т1.1tь ЛНхи Купала:

-

~е кастах. nромов я nолум'янИХ?

1

npo

Певnо, знаете
це
ви.
За.тя:кl зробилl(!ся ка..tt·дани

П~д~емельної Моqнви.
ПОЛ].ЦаИ:

- "Ber!"

На що це все

Iioxozet

За~агато к~пе~ ти ~аклять.

Хоч ··омер

та ми 1ще 1зможек,

-

МИ '!'е'е ще змопем розстр1лямІ

Тихо стало на П.ляцу Сво.боди.
~х руін - хо.лод~а ·каламу'!'ь.
Т1н1, що не знають.перешкодп,
Сумно з площз. ttдуть.
ІІІ.

/Продовз ноч~/

..

~хицями ходяжь та·блукают~

І не Бlр.я:т:ь зору власних Dl ч:

,

.

Темна, ян над д1лИм нашим кра~u,
·Розnласталася над Мвнськом НlЧ •

'

•
Тягнетьс.я, І:Іе:моп ·нудне ст ор1.ччя,
Краю 1 І<1.И~н її нема.
Ми задопго с~али. От 1 в1чн1сть
Б1ля нас сnинилася сама.

Сплять трамваї. Чорна,

мертва тижа.

Блиок е.леитрини давно nогао.
На.

стопnах 1

Цро новиМ

nарканах аф1n

.

оnов1щають ча~.

Bue ПрllбрМИ ВУЛИЦЬ І<ОрИДОрИ,
Норидори JJ:>гк1 1 н1.мз.. ·· ·
Хжось .вазно.м запалюп-ап наскоро
Би~вами погризен1 доми.

І на площ~ без н1нця

1 краю,
nax,

С1ючи тривогу, 61.ль 1
Вже другl .блунають nол1ца1
З rострими з1рками на лобах

•••

~ихо стадо на ПлЯЦу Сnободи,
Спжнть l люди, 1 руін вали.

\

Т~в1, що не зна~ть nереmходи,
Сх9дитись на nлощу почали.
Т1нь:

•

У]І[ануІм.о,

Tn,

браття,

в наnм отих1.,

·що вмерли на зeimJ.. оц1.И,
Тих, у ного у~ очах застигли
І бе.зще.ртна DOJIЯ И oyno:к1.tt.

/snер~а-~ься до Янки Kyrtanи/

Стор.

16.

Рl.дне Слово
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____________ ......
~

--.~~- ... -~

.піо це ·в Ва.ки?. Ми щоррку 4 ро_бик
Туж ва IIJ!OЩl отакиt! ·nарад,

І, охиливп::и голоnи D zа.п:о-бз.,
В ~eJШm уnlходимс·. назад. .
..
.
Т1нь Ян-ки .Куn ми~
.
- Аи1. !'ак, н:а. тут
иеuа ,_проходу,

-

ВуJІидя вавалена уон,

..

На Пл~цу Свободи
аа овобою
Пооинl.л~ .отрачен~ виоят•.
·1ибениц1 й горд1с~ь nол1ца!в,
В1жер рве шматки чужи.х: гавет,
А над площами, над ц1лиv кравм,

Веле~ейоькиИ колихається nортрет.

-

Пол1.цаtt:

-

Ах,ти,

контраІ ~и gе.буд~ .sа!зний!

Заборонено в нас ~1няк nроиовJІять
Део~ далеко вакричали П1БН1,

•••

Т1неИ авову ваб~ра ·земля,

.

.

1

.

.В .воzнз.и цз.от.1
на :Ко:а::нlй мо.щ1.,
Щоб не дать за~нятись дню,
.Ходять ~ол1.ца1в с1р1 коЩl
І вартують ти~ину.

Переклаn з

с,

С.J.лоруського ~Леою.д Rол,.е.ва

ВЕРЕС
В:&Е ГАДАЮТЬ,.,
.вже га·да:ю~ь ~

кашннв: мертве

· ПриваJІИло

тєбе нaJ§lX,
.
І оин1в твоїх иертв1 zертвл,
І ие.збудИ~ь руїни :кри:к,

І беіtкетують .. у·вlрl;твое :z.:к 1 я,
дввенять".тр1~uфом.їх л1ри
·На nобитих·твоїх
поллх •
. . -- __ ,....
.
Що заr·ине й

t

-

Але ти, як б·еасила браи:ка,

Не ридатимеш no ночах,
Н1, ти ... s вогневих
CБl'l'aRICax
Ще встанеш е ножем у зубах.

І п~знают~ в:на·розnпата"

С:кертний :;.щх ~· м скув сл о ва:
Ти за кожного вбитого брата
Без nощади ~~вьмеш - no два!

-- -

-

Р:а.дне

І'

Слоnо

* ... ...........

Стор.

.

______ . ,. . . ____ ._:._ . . . . _ .... - ...

...:~,,.

1?.

. . , ··.· _______, _ _ _ .___ . " ______

Серафз.кус"

/

Роздз.л ІІІ.

Ба~ий, маоивв~й, nолосатий Комаха вдавався абстрав7вак,
ви1'адааик, беsп.потниu~ В1.Б справляв враІtення цп:клопа, аJІе·ци•
кдопа, в яко:ІУSJ не. було, ке могло. бути б~ографз.l. Ан~ йotto ве
аик~ червон1 кулаки боксера, nоросл~ рудаnик волос~ик,ан1 Іо•
~о Dеnичезнз. черевики не nереконували в реальнос~:L йotto 1Сау•
запня.

Не т1л~ки nовоякденн1 др1бни~1 Иого обтя~вали, аие
І
оака nотреба шtти. в~н прагнув не1снувати ~ тому'·. що вое и м•
JСИ :в1н з.снував, ця двоїст1сть, ця суперечли~~с~ь неав'язаJUІХ

•

·

П!)О'lИJІеm~остей позначилась ~

на

його вдач~~

з. ·на

BOBBlШНOO'f:L.

йоrо товсте· бл1даве обли.ччи ~нод~ здаваJІQСЬ нв.1в.ни11 1

. прОО'fО··

дуВНИМ ОбЛИЧЧЯК.ПlДЛlТКа, .а lHOДl, В В8ЖКПХ ЗU~рщках 1 D У~О
~~· виснаженоот1, п1сля безсонних ночей, в1дданих пrз~,ка•·

карою розпусника. Д1д з пухким обличчяu.х~опчика, хлопчик

-.rеревок Фальстафа,

неначе rшяцтво

nра.хення людини

схил1

1
·

розпуста зробили

..

а

ttoro t1.•

.по нередчасно грубим 1 вялим. · ·
•
.
надто важко було вИзначити його в~к. Інод1 в~н сrіравпв
на

пз.т,.що

в:е.прож:ив

овов

п~тя~

веа•

в1..ц И!ІОГО IJce ,. що в оно могло дати, ~нод~; навnаки, особ.nиво
JСОЯИ n~н радз.в або сорок'явливо.конфузився й червонз.в, в1и

вдавався зово~м кОJІ~дим юнаком. йому коШ!:а було дати 1
цst~~ рокз.:u

з.

п' Я'!десят.

·

_

.

.ц.вад•

·

Уж~ на гікнаез.Кнl~ лав~ ~ вчител~, ~ товари~ n~~озр~в~
аа D В:ЬОуУ' uа.Ирз.знокан~т:НlJІD. nади. Про нього ро'ЗПОD~ДаJІИ дво-

·

---------- ......

1/

"доктор Серафікуо", написаний р.1929, р~сля "Дз.вчинп

вед:меди..ком", ·в '1'1й же стилз.стичнз.й манер1.,
·D видавництв~ "Сфо" /Павла І<окенданта7.

з

мав в nІти р. -193о

З закриттик "СJІйва•

~дов~~р Серафlк,усF~обачив св1ту. На СDвгодн~ aD'l'O~ паде:н

61•

роегnядати св~й тв1р як "з.сторико~лlтературний докукент"~ оа
ке тах треба дивитися на його публ~кац~ю в нашз. дН1. Одначе,
rrpиroтoDJIJIJ)ЧИ "Доктора Сераф1куса" ДJLЯ "Р.• СJІ·ова", автор
,цо
певно1 nри зnнив цей nогляд.

в постn.т~

І<окахп вз.н зка.пював

оСSрав "техн1чно1 людивп", дав один з момивих DaplJІRT1.D nюди
ки, що вtttлює в собз. "а.соцз.яльниt! техн~ц;изк", абстраг.оваНJ" tа
хов~стж,. Te.u:o. рома.ИJ - ·психопогз.чниt! прориn цього абстрагоnа
иого техн1.цизму, су6'єктивз.стичний -через Ірцю й Тасю - роа
риn 11 !1'ЄХН1ЧНОЇ
!J.f.:~ч"Po~JТt-~OCTИ" ге:роя. В "ДС" тема 11 Т.ЄХR1.ЧВОі
п~дини" розкрита лише в одному, суб'sктпвно-пс~ояогз.чноку а
спект~, однак nочатков1 кор1ния техн1.цие.мУ -sазн~чвнз. 1J1TKO 1.
це надає poJ~'tROD:L актуального аначення тепер, І(6JІИ nроблека
•!L'е-Lи1.чно! людини" стала наскр1.зьною проблемою часу. ПрИК1.'1'8tt.
O.D'l'Opa.

C'lop. 18.
~··•·

' --"""

~-··

Р1.дне СлоDо

···--- •·--• '' • . .,,•.---r····-·- ·-·-•- .. , • -• •' -•-··•·•·

еиачю. речі,

--• ·••- -- -

·-- ··-· . --- •-•
~~

~·--·-

'' •

<'

-

'

що в1н уnерто в1д:мовлявся б:Qа.ти учаот!t ~J
р0ЗМОD6Х СВО1Х ТОDВ.рИ1П.В 1 про НЬОГО 1ШЗD.ЛИ 1 ЩQ В~Н,JІИ1ІU.\ЮЧИСЬ

Touy,

на оаиотз., креСJІит~t :speftдoю довкола себе чакл:унсьRе
коло! J.~.
чарз.вниІ<, бе~е хагз.чну участь в вз.дьомських шабашах., Малеь:І.-·

І<а l'НИЖЄЧІ<а

Синагога сатани"

Ст .Пmибиmеnського була пут~D~-ш-

::ко:м для цих фантас!'Ичнnх 1. хлоnчачих

Усе це 6рею.ло

n игадок.

· ·

6 надто ·беs.глуадо" якщо б у ньоМу • сnрс.

вд~, .не було чогось од теор~ї, схеми, вигадки, химер,мантнl 1
:LJIIOЗl.Й, Уже З учR:LDОЬКИХ .pOK~D D:LH ПОСДlДОDНО 1 RВ.:U::LHЬ за КЄ.··
МЕнем, цеглина за цеглиною,· складав ст1ну, яка 6 в1дгородила
Иого пз.д товари~в, життя, оточ~ння. Ун1верситетоьк1 роки
T:LJIЬRИ ПОГПИdUаИ ЦЮ nplpвy. BlH не мав НlЧОГО.ОПlЛЬПОГО
З~
студептоькою :иаQою, з тими 1нтересами" що ХБИЛ:Юnали D !!1. :р.~
ки

студен'!'отво.,

табори:

р:LЗІ$0

соц~ял1сти .И

'l':rІОТИ. Вlн не належав
он сам,

Це були :роки.,
фахоrза

•

розколоте

на

два

''академісти",
Н]. до

про'Рилежю.

ПQП:LТИЧЕl.

рев олюц1 он ери й консе:рвс.

. о.н1
.

о;~них,

до других.

В].Н ли.шаn-

·

.

коли nочала nитn орюuатися ноzза. ·технічно··

1нтел1..r'енц1я,

що рвала

вс1

а в' я ЗRИ

з

радикальними

тра--

ди•з.ями революц].йної 1нтел1rенц].ї. Вона· ц1лком ].Золюнала Ct'
бе Jі].Д ПОJЦ.'l'І~RИ ЯК 3ЛlDB 1 TD.R ]. зnрава • ЄДИНИМ їі ПOIUIIIRLliO ·
ням був Ії фах, Допеде;:t.:а до довершености холодна й спо:к].йн:о.
,цноцпПJІlнощlн:Lсть, · мдних· слабкос·теt:t. Ц1лковита незапе::н:LС'J'Ь

D:LД оточення, r;з.д nрироди. 18 DlK питвориn 1деал "людини прп
роди", ноzзий DlK заступип Мого :L,Цеал "тех:н1чно:ю .пюдиною". ·
Rо:м:аха реnрезентував· цю генера:ц1Ю. · Н1 чого окр1:м фаху.
!J1д робота,

людина .. :м:аmина .. Лог1К".l фс.рми.

ве ~сунено задJІ.я: 'l'ехн:Lцизму.

жадних

ttрогульоІ<. Комє.~.ха ненаDидиn ходити,
Dерситету,

бlблtотеки або на

Усе nриродно-людсr.

nepepD у
DlH

якщо

прац1,

.шn.дш!:.с

не йшов до у'нJ.

зо.с].~о.ннн.

Доброчnнн1mа .И за:мкнен1mа людина" D:LH не дов1ряв со61~
Все:редин1 себе Dlн зберз.гав доов1д незд1Мснених ш1д1нь.
Виr
не :садив

~о театру не т1льки

тои:у,

· що

.шкодував часу"

але

11

!rО:му, Що fie був nевен, що n ньому n1.д чо.с nистаии не
n:рокп
не!!ься рз.птоnе ба::rа.нна nроtlтись no бар' є:р~ бельста:mих
ло~:.
Хто зr:а,
н~коли

не

DlH

чи·з:мо:а:е

одn1.дуnати

О6:ме~ен1сть

1

стриматись!
театральних

зам:кненз.сть

Досить

nо1Заюrа nричина"що,.;

]jи.стаn.

ttoro

неnислоDлених баханD мо

гли зроби~и іх DИбухи небеаnечними для

сусn1льстпа.

Соб].

~

1нпм 1ан здаnаn ся таким химерним 1 що таблиця ШіОІrення, nере
:казана. D~д нього~ брен1ла n Иого устах як несnод:LD:J.НИИ :1. не

доречний nарадокс. В~н не налеІ:..'"'І.Із

понуr:ати, Інm не доп1ряли Маму,
•
Тим часом Комаха буц такиtt

до числа тих,

Як

Ite,

-о вмз.ють з.м

D:L п

.сам не доDlряв о об;...
як 1 :коЕен 1нmий,
Носиu

meD~Oт01J ого n1дмка, куnленого ва три черв~нц1, n1кеtfний ка
ю.рець, пристьобуваниМ до сорочІ<и, n'я:зани.И рудаDо-брунатно
~о кольору :~ле'l' концес:І.йної ф:Lрми Бернга~д Альтман, В:~.день

М-ос:кnа,, темнос1ру краnатку й череІзики 46-ий номер. Маn nри
мус

1

опа ти,

смшmв

на

Е иходv.n

nри:мус1

з дому

].

яеmню;

увечорl

перед

йmоі до моло··1арrп"

ти:м:,

лк лягти

щоб з' їсти тар:L;:-

ку ю:::ашеного молока з чорним хл1 '5ом. Уранц1, на. nораду л:Lкu.
ря, ]jипиr:аD скланку холодної D оди 6 MaD ааб~рну кни~ 1. од~,_
P~~DaD, яи 1 коzен член Церабнооnу, на мз.сяць чертку
круnи,
о~о rрам рицу 1 nз.вttляшки ол1ї, к1ло цукру, n~Dфyн'l'a мила.

Cwxaчy:DaD профDнески. Буn аа члена тoDap:ucтva Ocoa.n:~.oxeuy r..':

Стор.

Рз.дне Слово
~--
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.

Дру81.З д1.'1'81. Wa8 8.!Щ11 ПОЗИRП J.HдyCTpl.F!Л:l.~В.Цl.I.
· В1,цпов~дио ,цо ко,ци споживав BlTIOLlHИ Ь.: B).l д·. Любив ПОV1.до
ри з ол~вю, щаро посохьн~ 1 перцем добре nоnерчев1.. Охоче 1в кон
оер:вn в бахJІаuано1 lКРИі :восени І<улував. кв.вун.и в- ай~ор1в,що nро
~авали lx з кадр1~ом, В цераппооn1 кавун:1.н не куnував, бо. там lx
продава~и;

не

s1др1ваючи,

Нудьгував, радlв, хвор1.В~ Хвор1.Б RВ. rpи!I3r й ~еzить,С1'010ІDВав
ся: :ВJ.Д прац1. Л1го, на. чорною цератою об.6иту, канаnу, cnotrnвaв.
lнодl стра~ав на беаооння, коли був З· чогось отурбова.ний; . мерз,
І<ОJІИ прихо,ц:~~яа виwа й на .цвор1 було холодно; уuл1вав, коли бу JJO
Jil'.rO lt. onei<a. О,:ае, в1д.чував усю nрикр1сть 1 всю вт1ху бути люди
пою;

~а дар1{8. 1 ·що вое

звичайно людське, ·потrина.ючи

а

неzит~,кол1ту

И гаnовнаго б~ю ~ к1нчаючи приязню, Цlк~в1стю, заздро~ми й
mа
волюб.отвоk ие бу1ІО" чу:е Иому: В ,.:иттl Bl rr ц1нив. лиже одне: те, що
:вз.н ю.,г :а1ддава~ись ·овоІ.м студ1я.:м. з

клясичноУ

Корвин з nриводу його студ1й 1еазав:

..

фl.n:oaoCJll,

Jlиш-,rь ttoмy роби'!и де.

Jlи.nть ·иому бе.ЗИ'l'ИОJ.. Вухг8~ери И уnравдоми в вl.JIЬHl св.ої . години

роsв~я:зують кросворди, Комаха в той 11:е -cnoq16 написи на розбитих
:каnюс, Де вое не приносить 1т.дної користи, але й н1.каку не по
ди~~. Безиевааи4·оnрава, З одн1єю р1знuцею 1 що Ко~ас1 в
ва це
ПJ!tl'l'Я'fЬ

ГрОDО.

Motma

ItlO

•

все ZИ'l'тя овов nро:.."Ити .1. не помJ.'1ИТИ"

що ти пвеи. мо

:аа щос~ роби'l'и, про щось дбати 1 як1сь обов'язки виконув&ти 1 ли
ии~ись_до всього чужим, Уое ииття: ~охна nрожити, не ~ивmt 1 и1би в
D~BCJ:tl ,. ниеоли ие прокидаючись. Можна nройти nовз житт'я, проt:!.ти .
на в~mивьнах, п~,~t оурдинку, бокси" обміінаючи zиття, no-n1.д
ст1н

аою, що не:иош.т,и1.ше. ·саме таІ< 1. ходив· Сер.афlкуо: · бtж~м, по-п1д
ОТlНkаки, rлухими й теиними завулками~·униRаючи вели~~ 1
nрост~
рих, наповнених Jtюдьки tt галасом вулиць,· ні&и Jtова.вся:, ~ дарка" що
був з еликий 1. ваuии,
. .
. ·
. ..
Худоwик Кор:в14н, · прия:теnь Се.ра.ф~куса,. ·nосnлаючись ·на сво~ о
б1:знанlо~ь у во1х cnpa~ax 1 почуттяХ D·ст8.нн-ьЬго, рішуче· стверджу-·
вав, що,. за во1. роки lx принтелювання, Сераф~кус не мав
~vгс
ро).(В.иу

•

В1н аатегорично заnевняв:

- 1U раЗу! Н1 в хим! .іІ знаю !

Але в~н поиипявоя,

Це могло бутИ

. .

. .

обраsливим для:·його пр~тен

а11 13Ое знатиl а.ие :а1.н sнав не все.: В Комахи рок1.в- за .ц·ёсять
пе
ред tт,иu:, ще nеред рево.пюц1вD, в 1 6 ро:ц1.,· крла в1н зюtlнчував с:кп:&
да'!П с~оі :маг1отрантськ1 з.сnити, був· р<;>ман. ·Щ.о правда, Корвин м1.г
не енВ.'l'И про де е

тоі. дуl:.е пр ост ої Ііричин·и,

щ.о,

власне,

не

було

ю.чого. Іс-.rор:1.я закоханоати була. нєтевна. вона буJІв. невltраsна,на
П:J.Dвига.даиа. В· уо1.х обставинах 1 пов'язани.\: з цим · еnlзодоІ.!, в xut-1!~ Комахи було надто багато серафз.чно~о, хисткого .и з.люзорного.
Момиво, що про цей еn1зод Корвин взага.л1. н1.к.оли не довlдав

оа · 6, яІ<що 6 не виnадІ<овий -з6:1.г обставин о .іІ:к·ось nеред .neplUDl ~pa
Dнeu, еахоnивп з собою .в течку есІ<ізи nр:Jектlв худо:..шього офорv
..пе;аня: !nОта И окремих раьtонових коіrон: Корвин зайшов до ar'lтnpouy.
Спинивиmо:ь перед стопиком, над· я.ким на. от~'.нц:t · вис:tло: "Дlловодtt,
Корвин побачив нову ·особу, н.ку ~1н ще н~ знаr. 1 ДJ Е'7ппа. з
свlхик
tеольором ОбJІІічча, дещо, мeJtne неnом1. тне· пlf.і.·-Рарбован:L уста. Сказа

жи 6, огрядІ<ува.tа. Не Т'6.:К, щоб .zv,-ш гарна, ·але nривмuа. Сюmатична!
Лона· иа'!еике. Jіон1 оч1.. Кор:в.ино:вl._ nодобалися д1вчата з яспnШІ
о
чима.

С111ор.

2о.

Рз.дне Слс·г·о

Корвин оз.в, сnершись лз.ктем на отз.л. -Витяг· з .·течки ескз.з21.
Аркуmз. ватману nолум' я:нз.ли l'lарвистим.и вз.дтз.нка:lи червоного: су·-·
рик,

кармз.н,

крап-лак,

.і3и nалите?

-

Вона не из.дмовплась~

І

тод1,

коли вона нахилилась

обличчям

до нього, nрисмоктуючи цига.р:ку з. блз.дий довтавиИ вогник nерес~
га:в, скрючуючи
'Aploot~кy ОJ.рнию:і., .Корвинов1 здавалося, зцо
в1н
у

цьqцу

оnуклому

чолз.,

в

трикутнику

короткого

носика

вхоплює

щос:ь. знайоме. Показуючи секретарц1 малюнІси, в1н ретелдно
вдrш
лявсн -в риои t!. обличчя, пригадунав з. нареmт1 згадав,
Вз.н п1знав вн1.1t молоден:ьку·куроистку, що свого тrасу
меп:
кал.~ в oдRl.tf к!атир1 з І<омахою 1 Корвин тодз. познайомивел з нею:.
заходив

пару ра в з. в

до неі~

але да.лз.

лег1сого ф.лз.рту,

здається,

у

них тод1 не n:Lшло, H:L, nевно; що нз.! Вз.н нІсось зробив cnpoбy:cro:
ц1луват,и
вона ухилилась~ В1н не настоював. Так вое об~йmло-

11,

оя- 6ев н1чого. Просто, звичайне поб:Lзmе знаИомqтво.
·
... Даруйте J оназав 1\орвин: - Я:, nевне 1 не nомиляюсь.

·

Чи rи
так в роки nеред рев олmц1 ею на Ди:к ому завуJІк or,:;,.?

не мешІ<али десь
Вона звела _брови вгору й допитливо
Ні-І:Еса.

'Вона не вз.дразу унвила.

соб:L,

чоv.у

обдивилась сnlврозмоЕ
таке запитаннн. Вир:r,.m!·І

ла в:Lдпов:Lсти "н1" :1. 1 nрийнявши таке р:Lmеняя, СІ<азала:
- Так, мешкала І
·
Корвин вогником цигарки накреслив в повз.трl "Коло 1 урочис
то,

_я:к

пере:м:о::rець,

.· •

вигу:кнув:

Ну,~о я вао знаю!

На

о6личч:L

•

••

оеІСретарки проб1гла ~ма:ринка су:мн1ву.

Вона отру:..

сила non1л з цигарки, енерг1йно nостукала не~ no :краю nоn1ЛЬЕи
чки1 лк учителька оп:~.вцем по :катедрз., щоб ~гомонити клноу.
Я вас не пригадую( в1дпов1лn вона досить сухо.
- Що дивного! Але я пам' лтаю вас. вас звуть Тасею, Ви б.і' -1.1
тод1 ще курсІІсткою, така б1лява, товстенька, ще зовс1м дlвчині-:.а.

"

Тах,

так,

ви мешкали в

одн:Lй кватир1 з .Ком:а.хою.

В1н нагромадцував подробиц1, щоб nереконати
... Ви ·пам'лтавте .Комаху? спитав її .Корвин.

ВОНа Не пам'ятала ЦЬОГО nр13ВИЩа.

Air.e

пз.олн TOJO nролинуло так

-

н~,
як д1~хаJ

3

Корвин сяяв,
- Ну, от бачите,

киИ, Комаха,

великий,

nоросли

В1н грав

L-1.

·

па п:Lян1но.

У нього було

багато

а ви :ка Ае те~- не па~' я таю! Це z в1н :L о rrJ.а кулаками, Т1льки вз.н теnер ще б1.льmьИ ·:.

волоссям,

·

Секретарка замJІслилась
B1.'l'pl.

Це було та:к ДtlDI!0 1

:мабуть, що не пригадую! А моЕе! •• Де такиИ велиRиИ~
Кулаками! Професор. Ав~::е~! Двер1 а його- :КlМШJ.ти rзи

ходили до .nередпо:кор;,
ICHИUORI

кулаки

багато под1М,

.

·
1 сивий дим вlд цигарни танув ..1J no-

.

... Дюшй завулок! Брукз.в:ка,псросла травою·. В:Lкно, що :з·ньо

го було ~идво Глибочн:ую, Под1л 1 ЩеІ<ави:-~ю •. І. цеИ професор. )l;y~c. люб' язниИ. Ду:::е nривз. тн:и.И. Вlн уже т од1 · був стариМ. :3дав т н:n:~
в нього буJІа довге. борода?

·
-.
. Я.К в ув:вzеню. UlH:ЮI а:r:'ад:ке. ·про 1\o}laxy. могла. nов' нзатпсь

~в.ердаенням про йо:rо люб' лзн1

:з
orr :ь" це ва.жt<О· бу.цо 6 rrонсни~и .Пев"'

не, в тott оам~tй onocз.CS, ще И довга" nеюпА, до того ж" оива
б~·
рода, нко1 Комаха НlКОЛІ1 не мав 1 якою вона, згадуючи n:po OC'l·~-'--

Р1.,цне Слово
---·---

-··-·-~

_ _ ..

·

· - · - - · - - •·-• .....

•r~.,.,.,, .. ___ ••••"

С'!ор.

21.

.,,.,.. .,,

вьоrо, иад~4иnа Uoro. Профеоор, отже явно з бо~од~ю ~.
ж, сивою. Така в лог~ка Rожиих сnомин~в.

до ~oro

l<OJiи Корвин переказав Кома о~ про цю ов ою ··неспо,цз.вану sус
~р~ч е Тасею, Комаха захвилювався, nочервон1в, тод~ роsппивсs
в поо~шц~ _й оназав:

-

А ч• ви знаєте,

що я був тод~

закоханиК в неі ~ в

був роман?

вао

••

-Ви бупа закохав~? У вас був роман? Це жирафа!
ЖИрафа? При ч~м тут хирафа?-не зрозуМlв Комаха.

--

·-Бо не моzе

бути!

••

Заnевняю вас докторе,

цьогонекоае

бути. Ви пока~ястеся, Сераф~кусе! Ви вигадуєте!
Слвво чести! Ме~~ тод~ було двадцять чотири роки,

-

була гарненька. Невжеж не сл~д приnустити,
иеl вакохатись?
Корвин снептично nахитав

-

Ви маячи..rе,

Ю.:І ва1ш й

-

веJ) не

Ну,

що п~

докторе!

-

було найменшого н~тя:ку на ·щос:а романт_ичне.
брак

що ви зовс~м не сnостереzпив~І
сnоотере~ивости,

Це межувало з

образою.

здається,

зн~чило зачепи

Р1н не м~г БИІfрикати.

щоб вдат11ся до Тас~.

д~п:овоl :розмови в~н t.:~мохlд::~

Комаха,

У

головою.

Б:l.н знайжов перпй-л1nmиИ nрив1д,
В ход1

воиа

був

Ви о·шукуєте ІJебе оамого. Каху вак,

це значить~

Закинути Корвинов~

ти його за хиве.

що я мус~в

сnитав:

був закоханий в вас?

Вона васм1ялаоь.

- Чому саме в мене, а не в шафу або ~ ст1лець? Я про~ха
з п~вроку в одному меJП.Канн~ з ним, але ми не сказали J1t пз.всхо
ва. Незграбний маруда. Не .людинаj а дерево. Манекен у кaneJІDC~.
Дерев'яна карз.онетка,

~enep вона його бачила без бутафорської борсдп професора,
Таким, я.tшм в~н був зав:1ди: ум не люб'язним ~ ах н~як не nр~
в1.тниu,

а

похмурим

~·

самотн1м.

Корвин не ~г дати соб~ ради. Комаха ствердzував, д~вчива
заперечувала, Вони розходилися в оц1нд1 того оаuого; по р~зно

му оцз.нюв~ли олова,
н1.холи

не

як1 н~коли не були скззан1,

траnлялися,

Комаха 'Не любив

В1.н жив
з ними

спомин1в

1

.

н~ноли не

1

nодз.і,

вгадував

без споминз.в, йому було прикро бачати мз.одJІ

вз.н колись

був

як~

за минуле,

tt peu.,

•о

зв•язаниtt. Минулого для нього не ~снуDа

л.о. Mowxпno, що отмооя це ц~лком n:иnа.дt<ово, моz:ливо, розмови
а Корвином роеб~али в ньому nригацован~ почуття, але одного
разу, йдучи вулицею Черпоних Зз.р, в~н з nJtoЩl Артема·sвернуn
не л1воруч,

а nраворуч ~

Дикому, Певне,

опинився в

завулков1

Марата,

що Dlн зробив це цілком м~шинально,

думаючu про своє й

.

даnн~•е

п~дсв1д~мо,

~нmе,

в~н стояв на роз~ завулка. На :колч:mнь ому nустар~ ІС1НЧ6J1П
новий будинок D нонструктивному етил~, кубик покладений на ку
бик. Дерев'нний паркан, поб1лений ваnном; уздов: нього
дос
тох наотелениtt ~имчаСОГ:Ий тротуар<~ Риштовання, Дал1 в глибпm

s

_

зсшулка ЧО'!ИроповерховиИ

будинок,

г.

якому коJІись

ueuaD

Комаха.

В~н мешкав на третьому noвepcl, Помешкання ч.7. ЛlворУч.
Дверl. з efJeНOD бля.шаною скри.нькою 1. наnисом "Для JІИСтlв",
~,ц
оиринькою дзв~нок,

На Д3 ерях мо::tн:А.

було nрочитати нивку р-з.зно

кан~тних наnис1в м~вце:u: "Був 1 5/VIII". "Не застаD 1 о .ХІ".
"БуD ~ не застав", "ПрІІХодили .Коля tt :,n.еня", "Приходив електро
!1'ехИ1.R11. "Таса, nрийду сьогодн1 uueчopl n1сля дев'ято1•. " Че-

Стор.

-···-·

22.

··~--

кав

.... ..__..

·--·- . ......... ··-····---...
-

Р~дне
·-~--

вас учора ввесь в·е~~р...

ПрИ'ходLr 8

"Прошу не nисать ва ДD eprrx дурниць..

. .

Слопо

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

До Та о;;. приходило завжди

ва в тра на

sвича.~не ш.сце" о

·ra с.я" •

багато народу" В· І<lШШТl у неї

aa-

J3rs,дИ товкси р1зниИ люд. Хтось на nanep1 їв принесену а собою ко
вбасу. Хтось опав на її л1::ску. Хтось д:иСІсутував аа столом.
Для:
когось треба було б~гти в1дчиня.ти на давl·нок двер1, З :кимсь
од~
ночасно треба будо nроща'l'иоь. Таою за.в:rrди дивувало, що до Комахи
не приходив

·

н1хто.

Професорlв знала Тася: а урочис'!•ої

.

обстанови лекц1..М

1

П1вкола

лаю, схи.пен1 голови, цераі' ова об~ортка. в о шиту. Величезний пести
бюль. Широк1, в обидва боки розгdрненl сх1дц1. Довг1 гулк1 кор~

дори. Тепер вона кала :і:!агоду спостєр1 гати· nрофе\~ора а близька. Її
цlttaDlCTЬ

була напружена до :крзJtньої

м1ри ~

Комаха був vовчааюІИ. у· нього було ~агат о кншз:о:к. В1н ·ля:гаD
спати, коли Tacs ще не вepr:r:д.Jl~tCЬ до.n;ому-, а. б о !Х до неї ТlЛЬІПІ nо
чино.~и оходитио:ь~ 1 в стаDІ113 зр.~н-шу, І: оли Та о .я .ще сnала о У· нь ого

·

був оn1й розклад дня М ноч1; зовс1 м Dlдм:lнниН 0.11; ·та синого .В1п ма
йzе н~ІСОJІИ не виходив з своє'! ІО.. мна'n. : ма.Мл:е весь час nисав ,Та

ою завІСдИ дивувало,

з.

:в:е писав,

на.в1що в1н та.Е

в1н :rрав на n1.ян1но,

ottl'aІJ:·o п~=~е.

TP~:r.:нl :минали

Я::кщо. D~I!- не, сnав

за ТИд::Н-!іМИ,

а

Ко

каха·не зробив l!:а.дної спроби nознаИомитись з Та~е:ю;. Ц-е· зачиnало
Тасю. Нав1ть ду'і!.е. Вона :;rробувь..-'Іа розмовляти:. а ДунеJС1: · але· Dlд ,нєr
в она

.

доп1далась

не б агат о,

·

·

.

. ·.

Що Dlн аам1тає в хат1 сам! І. Чи Dlн скуп~q.и?· Н:::.',

.

n1н nоД"u.ру-

вав Дун1 овоє старе пальто. На Дунину думку, n~н був святий • .Але
В ЧОму' DИЯ:DJІЯ:ЄТЬСЯ: й'ого СDЯТlОТЬ,. - ЦЬОГО Тася: '"DlД ДуНl не МОГЛС:

добитись.
·
.
Двер1 їх к1мна'1' .пих·оf!или в один коридор" але зустр1.чалися:
во.ни духе р1дко • .Комаха ретельно ун·икав Тас1·.· Зlт:кнуuш~ІJ:сь з не:n,;
BlR щось невиразно мурм:о~r1n 1, не :.'ЛJП:rувmи, Р.:кн:аИ,пшидmе сни:кав
.;3а · дперима .ЗаJЗжди див ип ся: вбlк. jfіадного ска,аансго сJІ"ова~ w:1.днс ~.,о

,

киненого погляду.

·

·

·

·

.

Та ся звикла до невня:тно nр омиМрених "дQбриДІпn", до розгуб·•
леної нія:крвости .Комахи, до Мого :поюзапливих зникнень. Вlн
роа

·

ЧІПІя:nся в
зав,

немов

приемерках о:tнц1в.
поглинений

Гр)Т\!lВДЮІй

ст1ною,

В

ЩО 1

1

tзеликиt1,

розl:М:кнуІІmись,

в1н' раптом ще

стулюпалась.

yc1tt попед1нц1 .Ко~ахи було б агат о химерного. І
деся:тюt
BlДTЗ.HI<lD · почуттlD зм1нюпалось. у Tr.cl, · Інод1 в неї nрокидо.nся
ою.х,

1нод1 ·жаль.

якось усе

окладало~ь

враZІ:ення:,

;nриродньо·,

н1би

t:t

що

в1н

було .аж над':'.' о не nо-людськом-.r.
~ипе

не z:иве зoDClM;

rаетьоя: доторннутись

до

~иття:.

no

1ншому,

н16и

:Ш:иuе

не. як ус~.

боїться: :ІЬ:ити,

непом1тно,

У неї

люди,

не

н:1би

астер~:

вгg.мопано,

мовча

зно. Вона ие оформулюш.1ла оповї думки, ал.е гостро Dlдчула неула
штовану 1 неналагод:tену о,І~:!.рванl сть Ко~ахи Dlд :.хиття:. ЧИ не тре-

ба бул~ спробуDа~и Dря:тупа.ти Ко:мз.r; 1:1д себе самого?

·

n~Чa'l'OK ОСеНИ, КОЛЛ ПlСЛЯ: фeplf1, nри:;_ХЗ.І~ШИ, .а· дрОІНИЦlЇjТАСЯ:

7.

ооелиJrаоь в меmка.нн1. ч.
на Дикому аапул;<оn:т., була ·ду-десна. Днl
т~нули в f{eaplDHя:нo солодкому тепл1. Matl~e щонед1л1 Тася: D весе
лому топарись.кому гур1·1 nИбираліз.uя за :u1сто) але нl разу юоr-ш. не
nомітІtла, щоб Комаха кудиuь поїхn.п 1 ''1.60 xo-:r DI!~mon з х11т:r1.
'

Одн1єї нед1.п1 ·.соннчниtt день буn :кращи~f н1:r буд:rзколи. Сонце,

ра.нок, серnень. ПовниИ :коши:к гру~:;- пр~1сшtних з дом:у. 3олото.Ьl oou ІСрутились над :кошиком. Крl:Jt.пlдчинене BlRHO nлипла тре:м:тя:ча
блаки!t'ь 1 гудlння: дзвон1:о. Pan.'l'oм. у .Тас1 з 1 яnилася думка. н~ їxrt··

...,_ --- .•

Р3.АВЄ CJIOBO
..-....- ··-- ..... _____
...

.,.. .........................................

_-- ___.....

~И ltO'!Opoв•Jl 1J01m0~ 8.
перед X1..11ЬROXfi ~ІІJІ,
пропонувати

.....,..

Стор.

,.

..... ....... --.... ..,..,_ .•. ___
~
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......-·~--
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ДО 1Ь.ЖІ"3.р' .11, .ІІК бу.по ,ЦОХОВJІ~О ще

а П1.ТИ .ЦО .Комахи,

провеот• день у двох

за

ПОС'!у'tСS._.!И У дзер1 ~

ЗВ.

~етом.·

3

боку Тао1. ~е була велика жертва; вона вzе .цавно хр3.лла про
!ха.тись моторсвак ЧО!!_нок по Дю.пру, в.хе щоб1..п~иш. хертnа, '1' :> твер
.ЦlШИЙ нам1р. Перед 11. ентуs1встичним поривок усе 1нше в1дстуnило

на задн~~ плян.

·

Таоя не сушr3.вап:аоя у ЗХ'Одl.

ВJІасве,

вона ваи1.'1'Ь не подуУаJІа.

про це. Надто чудесний ps.aox, 1tа.цто синє небо,. sа.дто рад3.сн.е оон
це
Перед дик nGчу'!тяк ясно~о оонячного спокою зникао DOe ~nae:
те, що вони з Комахою щ.tа.ативо кайае незиаІ!оІІ3. 1 що доо~ вони
ш.е
н1 разу не розwов.пялк наn1ть, що, може, вови ие в1дразу вна~дуть

•.

1

о~п:ьний rрун~,

·

а то И зовсз.м не анайдуть його.

Та: соаде, небо, !еnп:ий серrіен~.
Тася одвгJІаоь з вшп:уканою дбаJfJІИD'lстю, Б'l.Jia хари1зе'!оца б.nю··
вва п1д хакет, оиив сп1днич~а, ацурн1 панчохl. В виборз. череnик1в
вона похиталаоь:
ле

зnичаИно lsдячи

за Хlсто

DORa

одягапа.хр~tОD1,а

СЬОГО.ЦВ1 1

З8.Д.JІЯ CDЯ'!XODO! уроqИО!ОСТИ, H8D6ZИ.JIBCЬ ОДВГІ~~И JI.IIК1лька раз~в вона крутнулась перед нас91~ьвик nDстроw,на
кагаючиоь оглавути оебе з Н1Г до го.попи. Рожев'l~И щоки,ясн~nи оч1,

KOD8H'1.

·.

Вона сподобалаои ооб1,
Комаха почув

стук у дnер'1.

Здивоnа.ниИ, ·що хtось_w'1г·за.D1tатп

·ДО НЬОГО '!аХ ранО '!а ще Й у H8ДlJIJ)~ gезаДОDОJІЄИВЙ, ~О ~0~0
одри
nають од праЦ1, Комаха покJІаD ручку, одсунуn калаkаря й кни3Rи,п~
иа.цав
пом,

no

рукою
шукаючи

столу,\ щоб

пав~офеJІь,

поти~ знайти заnокхи,

1,

знайти окуляри, пошарпав ВОГ,:\П п1д сто
держач~ рукою кок'lр.оорочки- D'lH
не

що десь 2акот~лась,

-

о~чиниn двер1.

~еред вих о~яла Таоя. Розжеюрена, пап:аючи од н~яхоn9С!В
й
·захоn.nеннв, з '!Орбинкою r: руцl~ Комаха моnчхи дивиnоя: на !1 попе
nясте волосся, onyxJie чоп:о, 61лу марк1зетопт бnюзку, Вз.н не
сnо·д1Dавея побачити i l 1. не м1г дати соб1. ради, вав1що ,DlH ~~
ї~
вдатися.

Вони отояхи один проти одного ~ пор~г n1дoнpeuлюnsn 1х. Не
чекаючи на вап~шеина, Таоя nереступила через аор1г. Вона -р1цу~є
перебирала 1.нз.ц~и~ву ва себе.

-ви доsnЬпите? ДаруU~е, що я юао турбую!
Комаха DlДступиn, В1н, nзaran:1·, Dl~одив ва другий плян.Ен~
туз1язк переповнював Тасю, Ій було песело U·ц1аа~о. Весехо е CD0·81 неспо.ц1nаноl DИTlDRИ й ц~каnо придиnиеио! до ~ого, як·мешиають
Професори,

-

ЗВ.Г8.ДRОВЗ. JІЮДИ,

пиоую'!ь :мв.трихули,· npoбlram'ь

ЩО· DОЛОДlЮТЬ таЄШ!ИЦ.ІІКИ 8H8.REJІ 1

no

nоезнання.

·

коридорах,

·

Велика ~~waf!a. Каб~не~ ученого.
ла,а1яНlна,
на

отз.льцях,

-

писькоuий
иа

от~л,

пз.длоз1,

на

не люди,

ПІR1р·ятяна канапа,

заDзлени~ ·паnерами
nрп:ицях

Сх1дьки у D8C кни~ок!

а

догкола

з1тхнула Таоя:

П1.Д-.

си:tmо.пи

чорна брt~

U кни~аии.

DC'lx ст'lн ах
- Майпе ях D

до

Книхnи
стел1.

б1бл1те-

Воиа завириула D одну в книпок.

- І nae по-грец~ки! ви АУ~е учений? заnитала Тася •.
.Коuаха Не IslДПODlD ВlЧОГО, B'lH усе ще СТОЯD б1.JІЯ ДDepett,
DИDСЯ на .Ц'1Dчину

1

не знаD,

я:к

йому реагува~и

на це nторгвення

.:щ:

IJit

!DBOi DllBДMKИ ,.
·ко~ен ~ениtt - tруп. Труnний смор~д, еа2хле nоn1три Dразило
·TaoJ)·~~ Вона зкорщиJІа ODlИ носих. Поглянуnmи еа Dlкно, нона Dпеnни
лась,

•о n1кно бу4о зачинене.

Ctop. 24.
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.f1дне
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• Як DИ DИtрииувте? Чо:му nи не в1дчинете Dlв.на? У nac не··
хав чик дихати. Сьогодн~ чудесна nогода, на дn~р1 так теnло
й
яоио. н~ хмаринки,
Комаха nромур:мот1n, що Мому незручно nрацюnаr:J:Іи nрии:Dlдчиае:
иоuу

D:1.KH:1.:

'l'И,

DlTep

МО:Іе

рОЗDlЯТИ

nanlpЦl,l на

DУЛИ:4l.

галасують ТJ.-.

іздя~ь n:1.знихи, DІtгухують перекуnки. Усе це за'"JfІ.::ав.
·
- Та noe :zc таки я n1дчиню. Ви Hl чого не :матиuет·е nроти'
Проходячи по к~мнат1 до Dlкна, Тася nстигла подІннітись
на
щшюнок, яки~ вис~із нац n1ян~но, кинути оком на. ноти, Що
л~;.:салІІ
на n~ян1но,

Реч1

зачепити

пальцем кляDlШ~.

стаиоплять собою необхlдІ-!У r;rриналеmц.. сrь життя ,.і.•лти

це пnа~ати

sa

реч1

~

зхипатися

з

речамио Людина

оnаноnув

-

реч1,

перемагав ІСОСну нерухО:М:lСТЬ речей, ПТlЛЮЄ D НИХ част:в:у СDОЄ:Ї Rf.110.. R1недь-к~нцех це дрlбницз.-: постапити на n~ян~но ІШ1ти,
за
JО.нити ПЛЯШеЧКу КрИСТаЛеDИМ RO.ЛaUapeM; nереСТаl:Ит·и.. М8б.іІ:1. 1 ПОДба.
!L'И. Dи:мити шибки, пос~р~л~ Dlд nуличної кур.Іпtи 1_ ·з сл~дами naтьo

KlD

до~в;

nов1аити над Dlкнами лямбрикени,

ст:1.льц1п порах,

стерти

з .кни~ок

прибра~и.з1 столикаn кутку при~с,

брудниИ

·~

ng-.

суд, пляmху з гаgо:м:, шматки сухого хл1ба, масло ~.nаргаме~,цу
кор D nanep:a., пооСSм1тати nа:пут1ння а н1жtок кр1сла, І3ИКИІГ.f!L'И геть

розбитиМ,
нonиtt

•

куряDою притрушениМ·або.цур з ·лямпи И sаМlнити·иого на

· .

. : ·

·

· :

.·

Кlмната. Комахи спраnила праzення на Тасю беало.,цної і1 не~И
поl, реч1 М :uебл1 оторонн1х. .1 чужих, ~1би виnадко::ь.. Л]Dдина. oceJIWiacь DИПSДІ<ОDО D nорО::ШlЙ даDНО Н~прибиран;t! і<l:М:ІІаТ~ 1 ІІ
за9nченому.н;омер:1.

третьосорт_ного Гетел:в;>.

Реч:J.. з; тандити,

хата

·

нди~ниха.

.

~а-

- Han:tщo у иас кни~и розкидан:а. на n1дЛоз1? Чому nu Іх

не

дDереМ, з похкури:м зди!:оnанням стехачu з~ д1пчин_ою. Иому не

до

прибере~~? Чому у nac нема н1яких кn:tт:1.D? У пас баг~то мебл1n,ц
к~wата вдається порожня! • •
.
.
. :
~ася І<РУ'l'ИJІась по к~мнат:1. tt цnир1n:ькаJ]:а. Комаха,qтоя:п R"MC

пподоби: було, що його nотурбуш:tла, що д1nчина роаг.т:н,цав кзрт:r::r
:ки на С'1'1Н1, книжки на полицях, бере.!х 1 н·е к.паде на :м1сде 1
1.

naaraл~, що ~ц.в: ц1лко:м неnотр1бна ttoмy особа ~· япшrась, без .:::ад
ного а.з.nрошенн.в:, n Ио:;;;о к1:м:н:ат1. Три:в,rаючи л::во~ рукою неаа.стьо-

СSну.тий ком1р.оорочки,

Dl:н присунуп д1nчин1~ст:tл~ця.

"

Прощr_ c:tдattтet
·
· Це _ве fула з ttoгo боку ::іІ:адна чеvБ1сть. Пеnне, п1н Иоnс1:м іі
не запросиn · Ои с:tда'l'и. Просто, DlH xoт:tn, щоб uона нареmт1
с:tла ·
1. перестала крутитись. Безглузда метушня дра'l'уnало. ttoгo. В:tн ІІе
DИВОСИD руХJІИDИХ OCl б •
. .
. .

-

Не дочекаnшись Dlдnonlд:t ·на ·оnов ааn~тання" Tacr.. нахилилась
~ п1дняnа е и:tдлоги· .в:вусь·а книхоІС. Вона ткнула св~~ носик
в

кииuу й cnи~aJia'l

. ·· ·
- Ви вое чу:омовн1 книжки ·читаєте? Ви nрофесор?

•

Rом~ха nов'l'орив:

- Пр·оm:у вас, с1даЬfт.е І

..

В його го.nос1 6рен1ла нотк& СSлагее.в: И·. одчаю~ дле Та сл ще

не D~~разу с:tла. Вона п1д~Иmла до n:t~н~на,.поклала торбинку

иа:кет на ио~и И про61гла nальцями по кля1цятур1. ЗТ'ук:и р1 ~н,..:..·v.

~осио nродзвен~ли

ки,

tt

зrаали.

·

И

·

·

- Н 1иод1 чую, як ви граете, У вас багато но~. мам~е отlль

ОК1.JІЬКИ И Ісцижок Ви,

музичний

nрофесор?

мо:s:е,

не црофесор,

а муяика?: Чщ,

·

.мо~е,

Стор.

hдне Слово
- .. ..
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Комаха nочував себе-безпорадииц супрс~и ц~О1 .на!вноі балака

нини, .але згадку Тас1 про Иого гру на П14И1И1 BlR сприймав як до

ІСlр. Йому зд~JJос.ь, що ,Jtlвчина. нар1кає на

музичн1 вправи 1.оа

ltoro

ме за-для цього вона И приИала. Н1яков1ючи, розгублюючись,
губ
лячи m.д собою r'рунт-, захлинаючиеь, погпииеииІІ св1,цо:к1отю своєї
неуваЮІої нечеWlооти" в1н просив вибачення.
·~ Я не знав. Прошу, я не знав! Л грав, коnи вар_немав.Н спо

·

·

дlвався ••• Л ие xoтlD, щоб моя музика ва9 могха потJРбуватиf Коли.
ви вдома, я грав п1,ц сурдинку. Я накага.воа·~ра~и якнайтихше. H1,s
:в:е хотrу, щоб коя :музика могла·вам заважати. Я кину. Я да..п1 не гра

. .

тиму.

.

Таоя опапахвуnа• Вона с~ла,

-

д1отала е ~орбинки.ху~!ОЧКУ

~

обтерла оо61 обличчя. Вона н·е опо,цівалаоь, що 11. 111ви~а ·призведе
до цих Н1.лtсових
sаго·стрених прQб-ачень ~· Похмура не.nІtб' явиз.с'l'ь пe
pmoro nрийому оберталась в овою nротилехк1оть 1 ~ерехонна дел~иаттНlоть пробачень бентеnила ян образ~. Го.nовне т.е, що во~ ~а .це.nl

1.

иатна поцеред.пив1сть Комахи

була

безглузда.

-

Що ви? Що ви? Х1ба я щось казала? Я : всвс1к ~1.чого ве
оиарзилася. Ви ~ так надивовижу лаг1дииІ 1 оnОRl~ниИ оуо1да. ~ра
щого К не _б~жати, ·Це ми, nевно" вас турбу-вмо. Бо х ц~ ,цо хене nрІ
ходять .. 1. сп1вають. А ва.с н1коли не чути. Ви веоь Час пи.mе1'е,Я ду
:Іе раДа, коли ви граєте.·· Ви та:к чудесно граєте, Я .пюбпю МJ'&Иху .це
ви нам пробачте

за

галас.

Комаха сид1в nроти Тас~ в наnружеи1й ~ерев•ян1І поз1,

'l'рима

ючи кош.р сорочии л1вою рукою. Рука· зат1ІСJІа. ~ого· rурбуваJІо,щоІ<сr
кз.р у нього иезаотьобнутий,·що сорочка еано•ева, що в1н без пlдІ.:а
ка, ·що еандаJІ1! у нього на босу ногу, що в·оJІоосs в нього ровкуttv
вд~ене. В1.н н1як не МlГ збагнути, з якою метою заИmла до нього ~я

~1вчина. Попроси1'и зачинити за нею двер~, бо во1 в меаканн1 ~оро·Входилися? 3~ ОІСаргою на його уУЗИІСу?'ПоВИЧИТИ грошей? BlH
ладен
б~ дати lй, ОRlдьии вона nопросит~" уо1 rpo~, що в нього в, тl
.nьІСи що,б в она п1uа геть, не одривала. І ого в1.д nра.ц:1., не вава2Ш.JІа
~ому сво1ии безглуздими розпитуванняки, зд1бкики й иайвитрnка.Нl~
JІюди:в:у вивеоти З·рlвноваги. В1н почував себе отоvленик 1 вимученим.

І

.

Для .Тас1 було ясно: розмова набула та•ого недоречного І оуи

1-

буриоrо характеру, що !ї треба бу~о вак1ичити RкнайсRорlие,бо
иакше вое ризикувало sаrубитис~ оста~очио в хаотичи1й ппутаниНl.

-Л пр~~шла запропонувати вак ••• Н

•.•

Ми

•••

Сьогодн1

•••

Таи,

·

Сt.ОІ'()Ди• саме не,ц:z.ля ~ на двор1 така чудова погода. Х1ба. ко:::на
сьогодн~ сид1.~и в хат1? Ви ввесь ~ас сидите в хат1
пра.цивте. 0~о ~ я И здука4а, зайти до вас 1 запросити nоїхати десь за Кlсто.
Г,араед?

1

.

·Комаха безnорадно мовчав. Тао~

·

'І!Ись.

-

здаJІось,

~о в1н ладен згоди-

.Куди ви захочете, туди й nоде.мося. Пуща Води~Я, Свн!оиино,

noтsl'oи в Боярку. Чи ма:е ви хочете парьмавом в С11обідку?
Комаха хот1в? Комаха хот1в, щоб Иоrо нарект1 лиии~и в споко!.
ВЗ.н мовчав

"-

•

·

Вибираf4те ви.·..f! згодна заз,цмег1д1>.·Я~ взагал1, знаєте.~;;;3
nримх; 31. кною лег:ко. Це uен1 во~ кажуть·. Мене, яюцо ·в~ цього
ще
не знавте" звуть Таоя. Таїс1в Павл1ваа, власие. Але ви ка~ть пр~

ато Таоя •

..f!

так люблю б1льше,

ки ~вемо поруч,

а ми й

слова

щоб мене називали так• Ск1льки часу
одне

одному иескаеали.

От~е згода?

Що б1пь.е вона говорила, то б~льае КоМаха чеJвонlв.Тепер в1н

Стор.

..

26.
.

зрозу~в нареmт~:
десь

удвох

до

'

... . . .

.....

. .

-........ -.-

...........

- -·

Р1дне Слово
.. -·· -- .......
·-·.- ...
"

цл д~~чина прийшла запропонувати Иоиу їхати

.

лз.су.

Безпомз.чно И влнкано вз.н nочав вз.дмовлнтися.
-О, нз.., н~І Я це·'\МОЖ'Jt Н1! Нз.я:к не :можу! Л заня!'ий!
не ж праця~

.

У ме-

В3.н б.nаnа:в.

-

Ви пробачте, але я не можу.
.
Слова. ·коиа:хи не сnравили жадного враження на Тасю. Вона

олух.ати

1.

чить

не

XOT1.Jia

ПрО

й

В~ДМОВЛ\JННЯ ~·

Праця? Що таке прадя? У кого її немае?

Через працю,

зна

сnочити но можна? Дурнид~І .Киньте! .ЇдЬІl~І Бер~т:ь п~дж.ака.

Де в1н у вас? Y:maфl? . ·
·
І Тася п1д~елв.сь з отз.льдя·М рз.mуче n1mлa до мафи.
Комаха
подивився на неї з жtJ.хом. В1Іі розгубився перед ц1.єю д1.вчиною"я
ка вперше потраnила до його к1.мнати, але поводить~я в н1И таи,
ю.би не в1н, .а ~она була .тут господарем
До всього з.ншого не ви
стачало 6 тз.л:r.І<и того, що6 вона в1дкрила шафу И nобачила
вое
безладдя, що тв.:м.пануа: брудн1 рушники, І<иненз. оорочІ<и, и 1 ят1
І<ОМ1рц1., С!'арз.· черевики" брююJІ 1. все це nерем1шане в одку нео-

.•

хаttну xyny.
·1
.
•
Вlн· стаs ш :.;с ::-.:з.нкою··
шафою. Нз., цього в1н не мз.г
nрипус
тити, щоб вона заглянула до шафи. Тримаючи лз.вою рукою кot·rlp,

tt

в1н праву·благал)но простяг до Тас1.
.
- Не треба. Я вас nрощу, не треба. У мене нема n1джsка,то~
то

вст:r.,

ТlЛЬRІІ не

в

шафl."

а,та~,

в{зага.л1"

у прал1

•.•

У nрал~? П1джак? - недовірливо переnитала Тася,
Н1, не в арал1, а в того, як Мого, у кравця! Не в кравц~
а Ji його :в1,цдав ~ Ну nозичив, На сьогоднl. позичив·. Одному
овому

•

nриятелев:~..!

.

.

.

Уое це брен1ло над-то неnравдоподз.бн.о. ~омаха розсердився,
- Та вам· байдуже 1 де м1й n1дзвх ~ що я з ним моцу вробити,
бо я все одно.·з вами н·е nоїду 1 в:загал1, не nоїду, 1 не збираю ..

ся нз.худи !ха~иr

Істерично ·.вигукнув:
- Я не хочу іхати!
Таоя була в одчаї. Вона аж н1ях не спод1валася" .що справа
може на6ути таІ<ого зв opO.'r.Y .:

-

·

.Т.Q.бто .н.к же де та І<? Це виходить,

ден:ь тепер у хатз.?
вже n1вно

1

в.сl

мо!

сид1ти ме:ю. сам1.И дlЛІІtt

Ото гаразд!. Дуz:е дякую!
знайом~

ро3"іхалися,

••

Ви

Тепер,

зровую.Мте,
хоч·l

що

все м1с-то

обб:J.гай, н1кого не аа станеш дома.
·
.
В~на ладна . була розnлакатись. У неї був такиtt гарн~Іtt наст

рз.й з самого· іІочатху. Но ,що може бу~и вт1mн1.mе, як зробити щось
nриємне 1нщtt людинз.?

3

самого ранку вона уявляла соб1."

дlв Комаха, НІ< в1.н буде аадоволениtt, що хтось nlклувться

як зра

npo

н:r.ого, хоче,,:розважити його, дбае, щоб в1н в тR.киtt .чудесний ден:ь
не почував оебе nокиненим 1 самотн1.м! А в1н заМ1.сть тоГо
так1
чудао1.і розводить.

-

Гол.убчюсу! Поідьмо! Не oaьa.t'l же мен1 Ухатц!

Комаха наоум:рено nротестував.
- Я не можу! Мен1· Hli<o.uиl
·
Вона тsгJІа його за.·рунав.

- Дурнидl! !дь:мо! ·

:дареШІо! Вз.н· не_ nо!дс' Н1за.щоt Не мо~с іхати 1. не хочє
їхатиt До.~оrо ж ще !хати десь удвох за. v1сто з д1вчино~?
Сама

·:U.,

~дне Слово
........ ,....- ..... ........ .
(

-.

•:о

-. . - ......
' : " " ' -...
· -· · -

-· ··-·-'"--··..

·---~-

духва про ао~бву хоzиив~оть в· ов~домост~ к~

Стор.
-·

.

.~

.. •··--·

.

aac,.ana

......

·--

27.

обов~

zиттввоі важасtрофи. У нього гарячRово билося ое~е,·~lв з saxo~
дививоя на Tao~t.
~аоя насукрИ4SО •• п~дібрала уста. Наnlвобраzево, на~впри·
вирливо

;

.

винула:

Де з вашого боку нечемно·! Так, нечеvио!
..LИ' з.цалоо~, цо нареmт1 вона зна~ПІJІа nотр~бне сІІово, ахе
оовувало м ровв'а8f»а~о всю ситуац~ю.
11 до nевно! ~ри зас
по~оіло й примири~о, бо •о взати в нечемно! хюдини?

n-

ne

· І все ще хвuюючиоь· 1 намагаючись C'l'pl!Ш\t8o~, ·•об ~tей ::l.д~о
тичІшtt l<окаха Jte nоn'!ив сл).з на очах, вона ва••Аала Комао1. loro
ГJІибоRУ й ОО'!8!'0'11Цу !lОраJІІІнj з1nоован1о~ь. Тепер воиа eau& з хик
:вона . пве поруч :1. хто :в~н таІ<дй. ·в~ цеИ .Ко:мв.ха. де І оваtий, яи loro

називав ця

людина,

отара .цура,

·

ця. Дуня.·

Колn я заnропонувала вам іха!'и 1
що вам,

може,

нудно

я гада~а, .що ви вихована

сид1ти щодия ц1л1

'!lльни не наважувтесь. перmиИ зайти до кене,

pxo

1

дн~

~

ви

овава'!и ••• Ну,1

па· oau~~

•••

Таоя опинn~ась. Ій бракувало nовз.тря. Вона почуиаха, що

перехомю$

спазма,

t!

що ще хвилина

ro-

вона. розп.пачежьоя.

Ковтаючи сльози И н~нувmись до дверей, вона иигуиву~а:
- А ви erolo'l'! .
·.
Спинившись на поров1, вона обернулась 1, пригадайми слово,

почуте на пехцз.І,

-Его •••
І '!ОД1:

КИІ1Ула:

егоцен~рист!

.

~ Кал~гула1

І з тик »и61гла з К1.U'Іати •. У оебе :в R1ІШ8'1'1 :вона упала на
nпо 3. ПJІакала, уткнувmись в пt>дуmку, ма:кал~ в1.д обрава,в:І.Jt В)'"
дьrи.И оакоти, в~д думаи, що·вое склалося так бєsглувдо, ~о
вn1
знаИ<»а. роз'1хмиоя 1. н1хто не зайде за нею ~ вона нудьгуватиме
ц1л~о1нькцИ довгий л1тн1И день. Вона nлакала И ~адаха, що s люд~
яв:а. не варт~ то1"о, щоб іх .шкодува:'а, trобивалиСJ.· зв. ними чи дбми.

Рое,ц1л

IV.

Доо1 .Комаха ие ц1tсавивоя св овю .суо1.цкою. В1н з..tнорував
11,
Не звертав на неі. Zt1дної уваги. ·В1н не ·nоw.:тив н1.. '!'ого, яJС
вона
·переlхала, нз. ТОІ' О, коли вона оселазrв.ся •. Черев деяииU час · m.cJIJІ
переlвду, тери1н цз.m<<;>м достатн:t.И, щоб бути об1.ананик в
уаз.х
оправах щодо повоl ~уо1.дни·, Корвин ян ось, заt!mовши до Ко:атхп, за
пи'!ав у нього, цо п:·е за д'-вчина, яку в1н зустр1в. на. коридорз., чи:
вона нурсио':~а чи що, звідк1ля вона, ·хто ~ї батьки,. як
1к'а ,
па.якому факу~ь~~1. вона в~итьоя, на яному кур~1, тисяча й
одна

·

11

11

нв.йдета.11ьв1ших вапитань,

·

звернених до Комахи,

але Комаха не

~r

:а;1.,цпов~сти па жадне з них~ Для ньог·о було в за.гаJІl д~JIROBП'l'OD не
оподlванкою, Що Х'l'ОСЬ новий метнав у них.
· - Диви,. окавав здивований Комаха,· а я tt не Знав, -.о R~JІНa!fY
вzе зайнято! Н вже давно збирався: поговори'І·И з· госnодинею,
щоб
вона винаttняла цю порожню к1мпа'l'у менз., бо менз. нема де д~ватu
книХІ<и 1 Шво да І

••

·

-

Комаха .цоо1 не знав, чи стара ця·Мого оуо1дка чи молода,вро

длива чи nотворва,

струнка чи

Сnиняючиоь в иоридор1,

горбата.

щоб дати nройти д1ВЧИІІ1.,

в1н не

ди

вився на не!. Коли вона довго видзвонюв~ла, С'l'оячи перед дверик~
а в покеваннl не було нlRОГО, щоб одчинити Ht дверl, :а., парешт1.

одчиняв Кокаха, в1н еапитував

11:

·

.. .
-

..... ,............... .,.._ ......,_...__ ····-

~.,:_--·~~-

-

Вам кorot

-

Н тут мешие.ю!

....

,

--•"'----~--

..•... ... _.....
_

З nодивоМ: оглядаючи Комаху,

... ·-· ---·---.

.

········· --······-" ____ .,. ......... _________ ___

-

.,

..

_,. ___

---

·~---""'-

__,
..

____

.....

вона Бlдnов:t.дала:

.

Вона меПІІ<але. вже б:t.льmе w.сяця: 1

·

але для Комахи вона лишилася.

хиоткою тума.ннз.стІі, коливанням сут1нк:t.в 1:. як т:t.нь од людhни, що не
1сrг.rвала.

Госnодиня мешкання :t.снувалаQ

lИ .Комаха щом~сядя _в

стало

уст1.Мнеtіиtt теркз.н матив за к:t.мне.ту tt об:t.д. Дуня те:в: :t.снувала, бо
вона nриносила ttouy істи tt J.H:)Дl 1 хоч 1 ду-:s.е р1.дко, аа ОІ<ремнм до
зволо:м:,

з· особливим nоnеред~енням н1чого не

к1:м:нату. Госnодив:ки
снува.вs

в1н

на нього.
не

:м:ала

тнз.

1

nереставллти,заnтала

1-

верт1ш~1 l"rухнатий mnl:!. "Альма" те :в:

ви61гав ·на

дзв:t.но.к

до в1талr.н1

.1

люто

гавкав

не з.снувала, В Hl~ не було н1чого конкретного.Вона:

Ta.cg

мдного

вз.,цноmення

Hl

до" рахунк1в

за

електрику,

н1.

до

пла

за мешкання, н1 до об1д1·в чи шn1ца "Аль:~с".
Jівщо вз.н випадково зустр1чав її на вулиц1.; в1.н не· n1.зна1.1ав
бо І~е ма~. про неі
на!іtменmого уявлення. Одного разу в1.н 1шов

!:і,
по

завжди

61ли-n

вулиц1,

думаючи

npo

tt

щось

зовс1м 1.нmе,

про

щоdь

1. TO"JEY',

своє

як

за.види, дуже важ.лиDе. Якась нев:t.дома Мому д1вчина n1.д1.!1mла ,цо ню
го 1. 1 поnросивши nробачення, що .вона Мого затримує
звертається

tt

до

ньогоJ

-

сnитала:

Ви ~дете дод~му?

Не nроRидаючись в
здивований,

J!K

щось

сторонне·з.

-

Додому!

-

Н1,

.

додому!

ВВО~

ового абстрагованого n1.взабут·тя,

що до нього зпертаються,
машинально

Ав:!!!:еж:,

я н~чого,

Комаха

сказала д1вчина,

Так,

·

енаю.

.

·

ви мае:те рац1.ю,

я tlд7

я т1льки хотз.ла поnросити

занесіть додому!
Дома, nере·,цаючи пакунка Дун1,

Це кен1 дали,

нав1ть не

це вапитання

в1.дnов1в;

додому! Х1ба що?

будьте. JІаО:К8.Б1 1 я:КЩо ВаМ Не Ba:il..'RO,

..

сnрийняв

ВlЗЬ:МlТЬ ЦЬОГО nа.ІСуН;Еёа_.

·

·

··

Й

що одчинила двер1, в1н. оказав:
щоб .11 одп1о. Так ви, Дуня, :е1вьм1ть• Я не

А Rоли За кз.лька хвилин Дуня постукала до Комахи, щоб сnита

ти, хто дав йому nакунка tl кому того пакунка треба передати,Кома
ха,нз.лновl:ючи, nеред Дунею, на вс1 Дунин1 заnитання nримушений
був в1.дповз.ати негаТІівно. В1н почував себе розгубленим. В1н не мJГ;.
н~чого о•аза~и=нз. хто, .ан1 що, ан1 до чого. Взагал1 :е1н н1чого не

шг оказати, бо нз.чого не ·знав. Заnи:тан:1л "Ви Идете додому?"
tt
олова "В1еью.ть цього пакунка!" в1н сприt1няв·nоза св1дом1стю. В1н·
намагавоя згадати точнз.ше обставини зустр1ч1 1 не м1г;
На~меншоІ

згадки про вигляд хз.нки, яка п1д1Мmла до нього. Що це була ·~нка,

а не·чолов1к

1.

не дитина,

то. це було так. У цьому в1н 'б1льu-менш

був nевний, але чи назвала пона на lм'я особу,

дати

nв.І<ункв.,

цього,

не

зnа~аючи на

nc1

сво!

кому в1н мав пере

зусилля,

вз.н не

:ю.г

nригадати. В ttoгo nам'лт1. бували несnод1ванз. nрогалини,бз.лявз. nля
ми, невираеrр. п1чим незаnовнен1 розnливчастостl. В1н ще- раз сnро

буnав викливати в пам' ят1 nостать зустр1неної :а:1.нки,

~1.ле це йому

не nощастило. І<оз:ен с(.раз, що t1 ого в1н ств орюв~в, нев1дхильно J>ОВ
nадавол ран1ше 1 як набути в ~ого уявленнl якс~сь о.креслености.

.
У н~ого забол1ла голова~ 3 лаг1дною м'яRlQт:ю в1н nоnросив
Дуню пе турбувати ~ого зайвими розnРІтуваюtями, бо всеодно в1н Нl
чого не знає. Вlн витяг з киmен ... карбованця tt·да.в йоГо Дунз.,
тз.льки ~ого· лишила ~

сnокої.

До того дня:,.до т1вї нед1л1,

просити Комаху на прогульку,

. . ·.

· ·

щоб

коли в Тас1·зіяnилася ду:мна за
ко-

DCl їхн:t nааємzни обvе::rуnалися

Р~дне Слово

.

- - - · · - · · · __,."_..____ . ....,._,....

Стор.
r·

•·

4

--·#,--
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29.

····-- ..; _ _ _ __

..
:•

ротними при випа,цвових зус!'р~ чах "добридн.fн.rІІі
Але tt. ц~ поб.1.по
винен~ "добри.ци~" бу.ии д.пя Ко:м:ах.и дztере.пом важких оумн~в~в ~ ве,.

яиких вагань. Обов'яs~к казати при зустріч~ "добриден~"тя:ив над
ним як суворий приоуд 1 zорс1'ОК1стп яка
з61льщувахася через
не
виразн~от~ становища. Комаха н~як не ~г розв'ява~и окладногопи
тання,.чи

муси~~

в1н,

меШІСанєвою оус~д:кою,

як

о~вкешканець,

чи,

оф~ц1.йно не познаИокив,

woze 1

в~татись

як раз навnа.ю1,

з

своєю

тоvу,

~1.1'авоя. Чи ве.будуть рqзтлумачен~ ~о~о "добрид~",
.лив1.сть,

що

чемн1сть з й.ого боку nимагав,

.

небажана И прикра?

HU!'O

іх

щоб Dlн не

як

·

новою

иао~ир-

·.

В~н оnитав· поради в Корвина, Нк в~н ~умав, чи не в це иеqе~

:ащо з його· бону,

І<оли вз.н :ї~таетьоя з

особою, .що іх н~хто ще

не

nознайомив? Але легховаzиий приятель в~дnов1в наом1mкою.
- ~lтатиоь? З ки:м:? З Таоею? Гарненька д1~чина! ВаЖl Rlкнати
поруч •. Мешкати· в двох кроках один в1д одного. У ч:z.к,. вJІаове, апра
ва?
.
·

Слова Корвина були для Сераф~куuа Комахи nорохн1 ояова.вОкв

.

'

1

~е мали :адно~о сеноу.·Поруч? Що з того? Саме тому, що поруч,
неясно: ~1татись чи н1?
nри вустр~чах Комаха НlІ<ОЛИ не зве-

Touy

ртавоя пря.мо до иовоі сусlд.І<и

1

.щось

сnазматично:

нероsчхеновано

мурмоt~в,

не казав виразно "добриден~t",

вав неров~ован1 слова, при цьому дивився
д~вчини,
яхна~швидше анихав,

1

11.

..

з. зусиллям

вб1х,

а

проиоюту~

одверта»чись

·
:.ata.x

в1д

ВЗ.н якнайретельнз.ше уникав
~Jla.x оп1кав його.
вк~аа
виtt з нудьгою й одчаек. І вое в lм'я ~емности.
·Св~до~сть іх в1.дру6ности була у Комахи Мlцна й nenoxи'fнa.

.

Іх в1докреWІювали О!1.на, дверз., порожнеча лspeдnoкoю,npoo'l'opJ.o'f~

корйдору. Для Комахи ця розуе~ован1сть бу~а абсолr.тна. ~: ника
nу от еля, з.еольован~оть nорою-rеч~, 111 с.ки Кара-І<jТми, ваккне

Jie:&Uia.

и~оть n:J.тьми, ~езме3И~оть коом1чних в~дстанеtt.
Кор~ ин оиазав: "Два кроки!" Сnшняк 1 Людс.ьк~ уявлення да.nе
к·ого· tt близ.ькоrо у:мовн1
в1.дно·сн1
М~ла. дитина, що ле:сить ·у JІ»
льц1., nростягав рученята, що.6 д~отати м1сяць, ~киІі! блищить.

.

..

tt

·

·

·

Два· крокИ! Це близько, чи далеко? Мохе близько, а к~е
tt
ду'1!.е далеt<.о, Р1.зииця :м1и доояхним. :1. недоояюrи:м:, nриотуІІВик 1 ве
nриотупник,

кожживим ~

~алених .nонв~ь часу

·

n

немохливим

1

наИмеяше не

зале~ить

Бlд уо

просторо~.

Легnе з ГоDено:u зд:LІJсниt.rи м:андр:z.вку на То.1т~,

nити дпа кроки~~ двома к~vната:м:и.

.

Н3.Х пересту-

П1тьма екватор1яльних ноч&И·

.npoзop1.ma за. сутlНІСИ коридору в }.Q.c.ь:кltt :кnартир1. Пустел:~. д:унг ...

JI:LB

зро~у:w.л1.m

~

npиcтynнl.I!Il

од чотирику~·пс1

пустех1

ш.оького·

nере.дnокою.

Do:Lua

Е·кзотику мандр~вки на Таіт~ механ~зоnа.но, 1ї устатковано
здо6утхаки ОО!'анн1х досягнень комфор~у ~ техн~ии. ·Мандрlв

ник,·куnивши в агентств1 Кука кnихечку з р~знокольоровики
хви~
ками, за ~киttоь.~сяць, ~в1дно з розRладом nотяг1в
napoПJiaDlD,

nрибуває на

Tat ·'

у заздалег~дь nризначенп~ день"

~

екзотику

1

годину tt

на

віть хвилину. УО~ м:омив3. уоRла~ення передбачено наnеред,трудпоусrунено,

·

математизовано.

Екзожину незнаних кра1н обернено Б ф~кц1ю рахунк1в,
Опорт1.D,

митниць,

автоматlв· з

ремям "ГаJІа-Петер",
Г1.г1.вн1.чних розuаг.

дигарок,
Сомал1

nоколядою,

кокq1ну,

в1s,nа

джасбандоьогс вереоху

пflтентоваюІх,

в центральн~~ .А.Ф:;:ицl

,

гарантованих

u.бо тубз.ль:аз.

:м:е

.ttканцl Таїт1, сидячи n1.д веч1 р на nopoзl сг. oj~x хи:ІІ, маю'!'ь uигляд
д~збандних ~и, r~льних ~~aplD, nривоRзальRих чис~иnьни~
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к~в чоб~~. ак1 проводять тут час, винорис~о~уючп сво~ профес~Мну

.

в~дпуатху.

3
махою,

!'ого· ·:кокеи..rу,
ми.нули диз.,

.

.

як Та ся оселилась в. одному ·nомешка.нн~ з Ко

тиzи1,

· w..сяд:L,

а два: кроки:

що В].ДОкремлюDа.пи

двер~ іх К].JІН8:'1, JІИUЛИСЯ В1.ДДа.JІеН1.ШИМИ БС].Х D'l.ДДа.П].В • Ще
ДЄІ.DН1..
греки зими, що не навздогна.жи шви-дконогому_ .Ах.1.п:ев:1. ПОІ:J1.льну че~~~
.

.

.

Так було дое1.. Так було до того дня, колu в Tac:L 9 1 явuлаоя
катастрофальиа·. дуІПС8. nерестуnити: Через nop1.r .Кома.хов ої к~:мнати .з
ТИХ ІІЗ.р уое ЗК:1.ИИJІОСЯ • JlяB1.Ha ПОКО'l!Jі!ЛВ.СЯ З .Г:Lр •.Тасин nрИХ1.Д ПО
рушив ввичн~ уsзхення Комахи про В:Lдстань. Далеке ваг1.тн1.ло MOZ4
JІИD~отю б.пивьво~о. Два кроки стали сnрав.-1. .пише двома крокаЬІи • ·

Мандр~вц:~., .ЩО· ааtягалаоя на ти·::tН1. й 1п.ояп;:t, .що saгpoжyD9.J!a затя
:rнутио.я аа роки, ~епер буп- повернениИ пра.Dдивd !і .сенс.
Коиаха зро6~в для. себе неспод:1.ване В].Д.:Криття: nоруч 1.з
uedan:в. npoc~a

tt

-.ира,

гарна й лаг:1.дна дз.nчине..

ним

·

.Назовн~ в !хнз.х nзавминах не зю.Jtилося н:1.чоrо. Лиши.пися
т1.
:ко,РО1'К1. "доб_риднl." ]. уникати Тасз. Комаха почав ще уперт1.mе.
Та це ~уло тз.льки назовнз..
·
Сцена з Тасею була дика -· це Комаха освз.доапював якнаttкращ~

can

an:e-

DOJia ПО!rрЯСJІА ЙОГО •.ПОД1.Ї

!l'СГО

серnнеDОГО ранку DИбМ!JІИ Й.ОГО

з колз.1. йоrо p1.nвvnaгa була з тих пlр порушена й опок1.й

знище

ний. Дн~ й ноч1., nрацл й в1.дпочинок, r.умки й бажання бупи отрувн~ • ЗвичНий .пад був ·енищениИ •
.
Нк~о дос1. все, що стосувалос.rr ТаС?1. 1 було ц1лком байдуже для
Ко:u:ахи, то 'l'enep в н~ом:у ~р"кинули.ся: незнан1. йому дос1. nочуття::
они, баааиня, ревно.щ1. Так, реnноЩ].! .Дос1. Комаху зоnс1.м не обхо
дило !re, що Таою n1.дв1.д1Dали студен~й, юнкери, праnорщики
в ноnеньких mииеnях :1. LUС1.ря:тяних риnу:чих ре:мнях, щ() в сnя:то D:ll:e
· а

ранжу npиnandя.Дo неі веселий галаслиDиtt гурт 1. бра.n її на
гуJІ.я.нку,

!renep

же,

n~оля того,

що ~ра:у:илося:.~

nро

в1.н peJ!нynan її. Вз.н

peDНY.:Dat1· 11 до 11 знаttо:мих" до Ії u.риятел:Lв 1. .при~те'~вон, до її
роеDаг• Що •рете.1!.ьнз.ше D:LH уника:р :ц.; 1'0 б1.л:-1ІІе й ..неnримирн~ае ре
пвупаn.

·

Дав~ше,

,

·

кахи n1.н нудився,

n1.н нудився сам. У нього не було

~иборr• ·ди1 ~oro бу~и ·замкнен:L п самоту; В1.н буn 1.зольоnаниtt
Ц:1..ПОГО Cjj:t!ey.

В СОбl., самому

D].H.

муо~D

буD

tryKO.TИ Ш:.ПЯХ1.D

DО.ПЄННR. Тепер У' ньому прокинулИся nочуття прап на Тасю;
з~lD

nеред не»,

в

ньому з'яnилас~·сnlдомз.сть,

що

CDl'l'

од

ДЛН l!ИЗ

обоn'я•

1.снує

н~

~ипе D ньому, але й по~а. юrм. В1.н D1.~чуDав недоста~н1сть формули,

яка дос1 Иоrо за.доDол:ьцяла: я й·сul:т, OD:LT через мов "я".
Тепер·
Dlн nnепнюпаnоя, що CJ.:lт для ньо':'о noчa.D існуІJати через не!, че

рез Тасю1 через цю poжerJy Дз.nчину з коротеньким носиком, ясними
очика .tf попе.пас~им Dолоссям.
·.
. Вз.н уврляп собз., як D1.H сиДить r; Ії к1.мна.т1. й nою! n'ють рз.
вом чай, як D].H грав на mян1.но Шоnена., а. nона Dигз.;~но розтз.nуnа.

.па.ся

n к:рісл1 Модухав Иого музику, або ж ~они'nо~ертgються nг.е
F1.н приносить Bt кри•rки
· ~D
1
"Д:ї.J~рянсь~е гнз.здо" И ка.хе: ' Ви, Таїс:L.е Паr:л1.Dна" ще НЕ? бачпли

чорз. удІ;ох ПlDИ в кl.на або те!lтру ~

цз.вї Dистаnи~ Jl1.зy грав Полоnицька е Доа~ оль'те г.ам заnрОПО:!:fУІЮТИ
КlіИІJКИ!" Ko:uaxa на:оз.т:ь noчaD с:::::инятис.я коло аф:L.rmього ста,;,;Шl
И

УЩlШО nеречи'!уJ::.а.'l'и оГмошення.

СолоDцоD сь~и!! дракатични~ театр,

Опера, Троlцький НародниМ д1.м з украl.нс:ьх"ою труnою,Мl.нз.ятюр
Вергоньв, Апоп:ло, Буфф, цирк.
·

у

-

~АНе Слово
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Poaynenc~t,

:во:L

.......

Ctop. 31
....---···--------~~-·

..

......-.......~---·-~----....__... ---··- "-·

Ц:L. фантаотичн1. уяз-лепн.я,

буп:и беаг4}"8Д1. • .Вз.н ·якнайnе:внз.mе знав,

цз. у.uю. ревнощ:L,

що нз.кол:И-н1ноли І

•·• -

вз.н

ие оид:~.тиме е иeJJ в,цвох разом в вечз.рн:Lх прискер1<ах,· коли згасав
день,. бо як·sе привабхива ця nриомеркава ·тиза, ця ла·скева
стис
иенз.сть рук, це вз.дчуте теnло жз.ночої дало~, та е ще.одиа
при

иада" аСSС'І!ракІJаа принада npeдl.. Ст1.л, са:мота, нодекс еп:~.графl.Ч
иих·пак'яток П~вн:Lчног~ Причорно~ор'я, доnершенз.сть фахового зв&
ииа.

В:~. в· ·зкu:

ІU

з Таоею,

н:з..

з нИ:м:,

а.нз.

сам. вз.н не п1.де :в ~.rеа.тр.

Йоvу JПІ(ОД8 бу.nо ·~ .Битратити к.оштовний чао на цю сукнз.Dну розвагу
баЧИТИ Ва OD,eJO. tt()cl.HHl СКрИnкИ".або 11 ДНl И8.ШОХ ZИЗHl 11 1 08H!'ИU&B
T8JIЬHO-JilpИtt1. п' яси з ЯНоnою й Полевицькою •. Своєї оакоти. в1.к ве
nрок1.няв би па розмови з жз.н:кою. БаFити zз.нку poeм9DOD ~яzкий
з.
иерад;Lсниl! обов'-язок: nеред колис:кою. крутити барвисту цяцьху, •о
две.ttе,ньчить ово1JLИ 6убо:нцями. Вl.д дз.єї розuови лишається почут~я
в токи, nороzнеч~· tt даремної втрати. часу • fu., ноипа:к~не :видання

Софокла наttкращи~ сопутник вз.дпочинку.
Це все поза сумнз.в.ом

. бул о

так, ·з.

.

t

все

Кома~~ а не

вати себе й свої розбурханl nочуття. В1д того,
~ули фантастичн~, а ревно~ уявнз. з. в уявностз.

.

вони ие ставали мена реальними,

к1.г вгаму-

щu ttoгo
бахання
своїй безгхуsдl,

·

Кохання :моzе набувати рз.зноман1тних форм. Розваги, приотра~
оти, саuо:вз.дданого оречення~ rваJrтов:аого знищення, акуриоІ
гри.
У К0махи наханна стало вз.докремленою з.люзl.єю, оакотньою примхою,
запненою крз.вю, боязким l. нер1m:учим вни:канняк.
ЯІ< 1 давю.ше· Комаха оминав 'rас:ю, На коридор 1. на вулицю. в1.н
ВИХОДИD JIИD:e ТОД:L 1 ROJIИ ЦlЛКОDИТО бу~ neneн, ЩО Не зуотр1.НеТ!ІСЯ
8 д~вчи:ною. Ходив 1нmими вули.~я:ми, н1z тз., що їх вибираJІа
Тася •
.Але теnер вз..н анав уо1.·ї1 звички. В•н nlзнавав її на в1.дстан1.,
Вlн вгадуnав її в юрбl~ Стоячи 6з.ля в1.кна nз.н чекав, :коли
вона

вийде, щоб, ли~аючиоь непом1.ченим,
:Кe'l,

nобачити на мить її син1.й

висок:х. ·ваmнурованl черевиюі й круглиМ каnелюшок.

za-

Певцз.сть, що вони ров•єднанз. 1 це назав~ди, аабезпечувал:а
отал1сть KoJLaxoвoro nочуття:. Певнlсть - найваzлив1ше в хоханнз.. •.
Чого парте коханна людей хистких, неадз.бних сказати "наsО.l\:&ди" ?
Для них нохання хишаетьс~ nоб1жним nо~т~ям, ~иnадковик настров~
м1иливии nереживанням.

nюдем·. в·

CDolx

Комаха не належаn

до категор1і

под1бних

nочуттях в1.н був таr<ий же моrrументахьний

1:

гроvз.

а,цний, твердий 1. уnерт-иИ, як 1 в своїх Нt.і)"'Еових студз.их.Йоку '!'ре
ба було nере:конатися,

що Рони нз.коЛІ~ :g:e поtач~ться. Нз..коли

не

вуо'!'рз.нутьоя. Н1.кохи не розмовлятl:му'!'ь. Нз.коли рука. не торнне'!'ь
ся руки. Ця nевнз.сть була nотр1~на Комас1, щоб зберегтИ C!BOtt по
т:с:rття цвотлі1виz, nростим 1. нз..жним nро·rя:гом з;:окз.в,
3 nоча11ком революцз.1 Тася звинла з сбрз.їD .Комахи • .В·она виl
хала з 1хнього помешкання. В1н аагубиD їі слtди. Що nравда,
вз..н
l. ве робив спроб натраnити на них.
Згадна .В:орвина, що Таол тут, в :u:~.ст1..: ·сnравила глибоке вра
ження на·Rокаху, Щооь з1рвалось всередин~. Щось вдкрилось,як да

вил рана. Отоz,

vоиливо,

зовсlм виnадково,

а,

nадноnо оnинився Ко:маха не. ДиІ<ому заnул:коD1 1
рата;
ШRав,

с~оячи на вулиц1
ни cyclдHl. вз.кна

можливо, з. не

нин1

дивлячись на. будЮ·tОК, ·де
cnoeї·tt Тасиної кl:мнати,

:1

DИ

зs.nулков:1

Ма

в1н

ме

:колись

..

Вз.н от оя:в, сnершись на тростину .г олубv. гуркот1ли ,·nерелз. таJ)
чи в nсця на wз.оце,

,

на

6руков1

тихої

І< рив ої вулички, де тротуари

sapocJiи жрав-ою .По оинь.ому небу. плиuли nопеляст1· хма]?иви 1 давlв
Rою луною Dlдбивалuаь в nов1тр~ удари муллрlв,що

будинок.

будуnали

новий

Сіор.- з2.
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.м1й

Ой,

:вер.ше,

верше,

Ой,

уж ми таи не буде,

М1 И дзелений в ер ме1

:J

1

.

,,./,• ( • •~

.•

Лк ми

-

·

·

било перше.
Леик1воьха оnlван~~.

Престара ~няха у~раінська sемля, Ле~о:вива, загороджувала
сзоі,.меn на червовп П'sн1.на.х, а г~рськз.:, з.vодришt
хвилями,
рlки, Дунавць
Попрут, творили в1льиии шлях до Ср1био1· зека1,
КняЖl воіии твердо отояли наотороХl й соно~иниии очима ст~zиии,
чи ля:оьке хшек• я sl ве:w11. Нра1еуоа ве ваз1хавться на каяn :доб
ра, або .чи ие думав походом рушити на княХl городи., Тут,
над

1

стр~мкИми берегаки Поnру~ й Дунайця, в ~еоаногD хакеня
буду-·
вали княв1. сво! вартз.~н1; · ев1.дцз.ля дикт:rва·.в ляхам свое
русь~е.

npa~o княе~ Юр~й-Болеслав;

киявь Роман при!ади:в сюди на

ово1

городища, У двор1. на Ритр1., в Телич1., на RняЖlй гор1. в Гаи~чо~
з1.й, в Нняzоuу Устю, в Санч~ гостювали вельмоЖl-бояри та гост
рим

мечем

nисали

с~орз.нку

в

стор1.ниу

про

княжу

славу.

ta

В1.ков1чн1. •е~ри, креиезн1 дуби,· крилатl·ялицl•смереки
nрестарий Jlеаи<lвс~кий бlр
це nерв1сна веиля-6атьк·1.вщина ·.од
ного в найкращих уира1нських nлеuен
леик1в
Миг'l'ять ц1. струн

·

..

..

..

..

кl скере:ки в ,!(ееркалl Дунайця 1 Поnрутових во~, нуnаються кра
сун1. черееl й липи в р1чцз. Роп1., калин;-ягодо:ю мережить
с:в11t
с~ан оо~ива Вислока, вате
верткиИ висл~к гоu1нко 61zит~. в

z

-·

nlд верх1.в Бескиду та, наче сороМJІива молодиця
Солинка, паде
в об1.Иии свого nобратима ср1биоле~того Сяну. Вlд Ср16нолентого
оходи~ь сонце; ~ут, 1з rайл1сся, ви61.гаю~ь русалкИ на
зелен1
меЖ1 та nряду~ь своі шовки, б1лять свов nавутиння в сонячних
отруиках 1 збирають росян1 самоцв1ти на найкраще намиото
дхя
:княжни ra.Jf-л1.oy. Стоять оонячною рукою uальованз.. дерева:струн
Кl берези :в ясмиву пелюстнах. Вони на нраІчику JІlСового моря ;
rироа rшаче, бо крилати:tf дуб широко розхрест;ив сво! гаnтован1
рамена ~а схопив сонце у ово1 ааnазухи; зате ясень nерехилив
голо.ву та nо-ди!'я"Іоиу бавит:ься своїми барвними листками; а ка

лина Cls со61 п1д ноги круг.паnв сонц1 :корал1; лиnи цв1тут:ь
.1JtY:wtять, 1 медои ПЕренуть; 1. горда скерека звисока ди•итьс.я

во1 багатства ово!х nосестер

npo

1

1
на

:колише ср1блак своє! :корони,сПl

rаючи п1сню
свою в1чну wолод1сть. Ще дал1, кр1вь визубень
л1оу, визирце~ noк1z дерева хмель nлете сво! коси та вив1ркою
nнеться аа л1щииу по золот1 гор1хи. Пот1.м за л1сом nоля, ще о
дин
....... ГаЙОК.., l ОрlбНИМ pa:tOM КрВ.ЯНl ленти p"lЛJil •

_.. ____

1/

.. ____ _

ПриМ1.тка: У ав'явку з дnадцятл1ттям творчої nрац1 видатно

г~ nредставника Лекк1в~ни Юл1.япа Тар,новича, що його святкує
в1.в теnер далеко в1д свові чар1.вно1 'нраїни в1вса 1 ял1вцю",
!Llстимо цю на.Инов1.зпу його р1.ч 1 засилаємо йому свої дружн1 D:Lтання.

Реданц1я

Р1..п;не Слово

Стор.

..

зз.

П6т1.м оз.дае сонце. за Киvрою иа·. яворин1. та nеред сnочинком

мив своа Лице·в Ц~nрутовому ·озер:L tt"нynae св1t!, золотом :1. само
цвl тами r<ований, ·ридван~. Ще t! водян~І<И в ··НОМИІІІ8.Х чешуть свої :ко
си, о<tерет о~ладае, ЯІ< .до молитви, ової довг:~. nв.льц1. 1 '!а
трич:L
набо:в.1Іо · nе~ехрести~mи:ся: по вечерl. -.стариМ ЗеWІя:н закидав
свою

чугв.кю _на. рамена· t! рем1нц• зв' язуе м:s.цн:~.mе на керFщя:х-ходанах,
бо 1.нша. .суєта не дає. сrіокою, - 3' опачать дици nосадженз.. но:шrери,
кой дома заночуєш~,.
. ·
·
·

вИходять лемни ·на гору, сторожити сво1 зас:Lви nеред дичин
ною. Г ор11т ь . вогонь nеред коли б ою, або таки n1д емерекаю ,ЛеМІ<:Lв
оьІшй

б1р

· сn:Lває

·свою

тужливу n1оню

та на

закрут:L

n1.д

горою Д1.

лом ср1бн1 т8.ляри 'розсиnав м:Lоnць н~ ВиСJІокових хвилях.

·

-

-життя,

·планно"
коли

банна. на оерц1,

душв.

~е

пе-ч;е.

коли: ·про все цригадати

С1Мраз

!здилосп

ВlОlмДеся:тлlтнlt! госnодар-лем'ко,. Юрко ЗеШІян,
за RОІtНИм р·азом

б1л;ьше таЛярз.в,

та

t!

•

·Але крао

до ·Ге.мериви,-

6:Lльше

nou11нae

свою розвагу. -Kot!

банування

за хижою,

Не в т~Го св1ту ·- як до~а. Працюєш як чорний к:~.нь на дих
маUс
тернЯх 1. :все· дн1.. числиш,. сJк1.льни. бу,це ще до П-щ<рlв; адже трет1И
p:LR таного збут_ну Ht;i _чу:Жин.і., .'. · . .
·
· Кривулею n1.дгорнув.· Юрко вогонв н~ .серед~ну; - Не знайдеш
доброго nрава на чуж11н:а.,· коди йоГо . .вд.ома.. не зн~t!деш. Кожний то
бl ·те nраво зарере~в ... ·якбИ Бога·. м:Lж народ~~и не видати, не чу-

вати. То ж то Jого оам1 ррзn'~ли...

внl._,

.

·

Пов1льно nливе.~+Ч .. 1., паЧе ·в .наttкращз.t! казцз.,
з-nеред·в:~.нз.в, с~орз.ччЯ, з-nepe,n; ,цеоятон л1.т,

родяться да
учораJІНз.,но-

вз.,

найно~1ш1 обр~зи; ІШВl картини.. . .
,
- Оце'ро,Цятьоя месники .за кривду братl'Б·l. на Лемкз.воькому
Вескид:а. бу дують . сврї храмu •· На гор:L В:В4)рИн1о, ц1. v-бз.Июнш раду
ре.дят:ь~ де добути б стр1.льного пороху та олива,,,
·
- Далека, л.~ сами)! гарамИ, дороrа до наJЮГО Лt:ІЮрц.Іі. але ма
~ому

·
. ·
- ТріНJта наИкращих кою~й взали з угорських.· ,I;OMlB. 'rl Си.mсо ...

nодужавмо.

вз. в:~.рли та: м1.ж убоге .насепення роздали, щоб легше хх16а добу.ти.
І nовн1. nанвu пороху та круглених 'купь nринесли· •••

-

Н~ 1J,ергов1 t!,

з~ Дуклею,

отаман Баюс раду с.клtцса~ t

-

Не

стерnно :д:ити в1.;ц noдa'fR:LB, драчок з.· данин. Не nонладемо на с~е
рув, але ·онови з з. себе окинемо! Не В1ДС1!ушх:мо з. г1.р f ·
·
- Четвертували їх та в коло вnл1.тали, але друг не видав

друга! Ht~. ринку~ Мушинз. та б:s.ля ратуша в·Санч:а. цюриом
текла
збlйНІЩЬІ<а. кров. Але вони не були оnриШІ<в.ми, як їх ляхи в судо
Бl

паnери

вnисували.

Вони хотз.ли

свого ладу на своїх .Беокидсь-

юсr горах.!
.
- А даJІ1. 1 не· було вдома хл:L ба, Ще не наймовся такиИ вчений,
щоб :мз.г його на ка.менз. родитu. То вони, сини Ьескиду, над jІ:;Ісою
та над Дунаєм за

тридцятий

онз.n в:Lд ранну до ноч:L

косою nшеЕич-

иц~ Л1.С рубВJІИ •
..
- СкрJТНО стало жити, коли свої володар1 nеревелися. І Ро
манове Село 1. з.ншl кня::n оселз. nереназвали нов1 пани nо-своему.
ДJ!ерела княжих вод у 1tриниц:а. nрозвали своею "Крульовою", за.лз.зо:u:
1. бетоном загородІІJІІІ чудод:а.t!н~ води в jier'ecт ов:L, у висов1.И,
у

Щавнину" в Поворозни:ку, в Ганьчов1й, у Княжому Устю, в Рш,ш.нов1,
У СинJвl, в Ьалутянц1. Ск1льки ще з1рок на не6з. 1 ст1льки
треба
і на числювати неnроолlдже;уих :а.ц,нврал.ь.ю4х <> агатств Лемн:L всь11tого,
або Нuзького Ьескиду.

34.

С!ор,

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

Р1дне Слово

----~---

Не

-

·--

·------,~-"--······-

.. -····------·--··· ··-···------..

·-··---------

знаходив син цього Ьесниду доброї ради на свою р1рну

бllJY вдома. Тод~ один заnрягав своїх :конеМ, вантажив .ІІИ.ро:І«5ед
риt!f в~з бочками з маззю та дьогтем l".·траЧl ·:Зна:ко:м святогохре

ста nозначивши свою дорогу, . pyma~ у св1т ••• Цl маздрl· бачили
ової:ми очима Ве.пи:ку Україну. та .ввесь Уг.орСЬІ<иМ ·низ 1. nlд са:цу

; Варшаву,
rrоваро:м:.
Карnати

або аж ·до Вйльне на Ли.тв;r приїжджали з1 своїм добрн:м:
А!Іе хто не мав своєї' запря:·n, 'IIott n1m:ком :мандрував за
та

ранн1

овоч1

роз~осив

П'О во1х

сусз.дн1х :м1.ста.х.

Один

знов у дротлра бавивсЯ, миmQ;;іов:ки nродавав мішухам 1.через
'l'e
вдома хл1ба не ї·в :1. з гр1mми· додому вертався··· в· л1.са.х лемкп ви·nалювали· nоташ 1 соду, теоали npOтlQCя, ба.льки, в гран1в. наf8:м:а
лиол, 6уд1вничи:ми, теслЯ:мй, :колодlЯ!(И, :млинарями ·юtховувалися ·
е

· д1да

10

nрад1да

rra

-qесно

вели

своє

nослт...с.аеш соба:qої дол:L!

-

Брате!

Я вже

ремесл.о.

.

.

.

так· багато свl_ту: 6ачив

в АмеJ:JИЦ:L·, дик1· прал1.си АргеІn'Ини,

Не· слухае.m батька,

:;'·.··
•••

· Браз.ил1.1,

I<onaJiьнl

вуг;~.лля.

фармером був у Ка

над1. 1. всю·~~: була· моя доля з1 мнQJ}. Ал-е ж нема б1ль~ого щастя,
ях на т~ наших "·дзелених" горах1. Кротом риється у серц:L :!!.ура
банування за "мальованкою"-ха'rою. Почу~ш пташиnИК сп1.в н~. Тг./
жині,

перед очима стае

тоб1.

все твоє.,·. в1д ·наltмолодших л1т :и:.:ит
щ66 угасити .~оИ б1ЛЬ 1 сум 1 тоснн1. nри

тk та сили та~о1 нема,
види, Ан1. бlЛОГО СОНЦЯ ТОДl не ..6аЧИШ 1 · ан1. ·МОВИ ЛDДС:ЬRОl
хаєm 1 щебету д-и'r.ини н~ :ро~умl·sш, .QлltB 1 я:н.1 ноги й руни

оо:у
~ов
'З

HS

дерева та ва:ІІ.:ка з :мора морочит:ь мозоR. У :снв.к встають nлаї, · п.а.•
с1.ки, rtonepeчнl., гаКлlсся, га!, ~l ~рови· 1. -mу'Мит~. cтapr1tt . б1р;
тод1. дужа· плаче, щемить ..серце,.· спокою- не.: дав. Туг~ ва хат о~ :мов
т1нь сновидаєтьQя •• ~--- Flд~l :nорогд с;тьозами ра.Цости.nрив1тав.m.
та. в БQХО:м:у xpaJІ;l 'ВС1м;·жаро:м ду.ПІl Пречисту та Пренепорочну
в
І
,J
найкращих :молитваннях хвалиш-славиж.з. nрос1rа-влявш.
.
-

•

•

'

Пр.:анесли з л1оу~ моЛо'д1 _лемхи р1щя: .та .на· ватру nоклали,. бо

холодом nовз..яло: ВlД- Гу·дівоІР; Студений Вlтер'

no Пl_ВНОЧl. ме Юр
В1н nригре ..
~ував воРо~-Іь,- щоб ·вlтер f!e n1рвав"1скру до села. . ·
.
- Тана була nерша св1това в1._K:rt:a" .що наm. сел~ n non1л .о

ко ::землян т1льки н.оги

бернула,

бликче до в-уг~ин-1. ю nр·ис:унув.

Згор;цrо }.(1.С'l'Е!чко' ГорДиц1,

бо· тут· :Еtайс~жьн1uИ був зу-.

дар мосналя з nрусо:м~- МстиJ_І_ися nрусаки. й ма,І(яри
ран1

та

силу-силенну В:S.JІого нар:оду

вl,шали

на

вербах,

·

прог ...

за. свої
nри

доро-

81 ••• без
юват·и . за

суду.-.#J!а без розбору·. Але .нашим мнам ·теж приказали во
монархlю ·з.· ц1оаря! Аж наД р~ко:ю Л'·я:вою ·червонlла
ка
:м:lнна зе:м:ля в1д· нашо! крови •. І де сонце сходить, 1 де с1дав за
rори,-

о:кр:Lзь.наmим народом

r;tepm:l

6ое:в1

л1нії

tан довою·валися" що !!а нашу_ батьк1вщину лях1.n
етил~ та наше родинне· nраво n1mлo, _звелося: •••

еасlнн1..

1

То

ми

мазур~в nрІіІГJ

~либше в.чуганю затулив Землян свої рамена та одночасно

nротер РУІ<Ою своє,
злого духа Вlдганяв

· ..

в гли6ок1
в1д

Забув уч,ораІІНlй,

себе.

борозни е оране, чол:о.

·

В1н 'неішче

.

як ·йоМу було в невол1. Щезни :маро з йо

:rо ладомІ Та.І< в1.н :Lз·nершого дня катує твою душу, щоб· ти рlд
них батьк1в вlдрlRСЯ. Полячать тебе. 1 д1тям молитися заперечує!

Але n~датон_дай, силадну збери; ржондовий, доход6вцИ,переїздо
f3Ий, самор~ондовий, л1оовиИ, І'р'омадсь.кий та на вс1х nальцях н1г
РУІ< не з чи ст~ в 6и · ус1х тих дранин.

·
·
.
- ~ародним гн1в .- це· велика сила! - дал~ -снував Юрко Зем
лян: сво! думки. - Ми ·вогнем на Команецьких ropa.ox оnалахнули! І
аз. зброsю n1 шла nроти наїзІ;Ііtка. Нами ~ ве.рхов·о)щв о~ Пан~ко Шnпль- .

Рз.,цне
..

".~

с~ор.

Cno:eo

...... - ...·-··4. ·-....--tt-... ~-~...;t.~r.~~·-:e-···--~ ............ .,,..... ,-.,
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:ка. В ваших ryt(·ax ~уе I<JlDЧ зм1.зної до.роги ,цо _Jiyiii(o:ea. Та про~ в
нао ·буп:а до6Ре eefpoвt:ra nольсь:ка о.рw.я Галера·, -.о вsнJІа ·в1,ц Фра
нц:~.! допомогу "а кa.tta :~.нmе завдання. Іншвtt

1.

ваJІиз ус1.

цре~ови,

nаnив

цер:кви,

JІИХ д2.~е~.

Навкучмо О1ІД111'И nри ватрl.

Пlшов на cso~ ~ю гяянути,

бу.п:ьб' .аному

JІИОВ

Д1ду,

Jtas3..

JІ&АJВУ',

J.tOJtO.Цl.

-·Ет,

І"&Зд•,

у

woraa1

:eopor

:Lmo:e

р1вав-иор~ав

з1. сходу

ЖLно:к

:1.

Зе:млни n1дв1.в отар:s.· хост:s.

чи часом·чорн~И ~ии не ривт~сн

сn1чнз.тЬ ·собз.,· а я облечу, :кеn
.

буде .наttкращиИ

оnочинок!-

-

ка

И
в

:е1.дз.вва•

оердивоя

чомусь

Зе:wхJПІ, ме ек:fо•авu, внов уоміхнуnся: -Добро.:s. ело разом пе
ремlтаютьоf, Не.Іt6~JІьше наше добро,· що ще Иf! видумали тахого о~
баЧОГО'Права,. ·0~·!180 lЗ!еJІІОЇ ВlТЧИЗНИ В Н:К1С:Ь 1.НШ1. КУТИ
прО•
гакяти. R1. ІІебs. nот:s.м 'г.{т, анз. там! Чи ти JІrдина чи ти
сво
тииа?І Сак оеб~ ти ве n1знав биІ Адzе,Е~ наш кили~,хоzна о~иб~
коmІа грудка, :ко:жие перце нatto1 вewr1 о~о:к'ро.тною нашою І<ров' D

·

nроохьоз~нlІ

Пре.д1,ци,

наn

д1ди,

батьІ<и тут poд~JІJrJCв,· :mли-пра

дювмlt· Ц Бога овоsю працею хва~или. І :u:и на· на~И Лекковию. ро
ди.пиоs; вона Веохи,цська земля свята, неnродакня, не Ка1новаІ ••

-·

. JІешсо :в1д В1х1.в врз.ооя зз. ово.вю Лемвовиною. · В1.н иа.ц

уо:І.

-баrа!fотва цьоrо ов:s.ту любить свою. бвтьІ<lвську зеwr:ю. · В1и
01че
11обрду, моход1 иист:ки жроnиви на св1И насущний .хл16 на пере.цш.
:вк;у, .. :Вl'н здирав ooJiou' ЯRl Rll'.l'ИJtl· з криm овоеї ·хи:еЧRи,
щоб
худ:r.бху до ее.иев:о1 паn nривести. · Вlц носить ~а своїм xpeб!fl
об1рuик на ropy, М:об нив:ка кращиtt ..Qвео заро,цила, в:з,н :в:s.ковим ву
оилп:.як вагартоваиий,

на'І(а:менl

оре И

сів,

.Аде вз.н леwсо гордиИ,

великий духом 1 х-оробрий Лицар на ововму,чаром 6ор1в мереnано

му та золото-ср1бnои струмхз.н р1зьбленому,

Ще

pas

lіески~1.

·

--

JСуnае":ьоя Бео:кидсьха. :кн.я:жа земля в кровз. овоіх':аа.ІС•

крещrк синз.в. Чориа,

з:tорсто:ка nравДа вилвля:в.

що недавно наrrма

воро:n банди иа .пе1ІК:s.вськз. o\jeл::t. та в пень вир~за~и, кордувtLJІа,
в:s.шап:и ~.cтp:LXRJІJІ хоюrого, що n1д 1х оч1 доnався,Мученич:оЮ ок~
рtrю зt'ину.пи Зоо ме~анц1в Павлоио:ми, в Обарию. вир1зми всnх,•о
не 6ухи пqляхаки,в Одрехов1й nерша·загор1лаон читальня "Проов1'fИ",'а з нею,цзз.т кОJІодl, 28 lfYШ 1 полягло на noJil хвап:и, :е Си-

нев1 розстр1ляпи

35

госnодар1в, ·у' ВоррблиІ<у

16

наИсв1,цоnших в&

·

мордов.ано за те,що вони ~итми кни:з::ки про·с~ою тlсн:~.m:у Ба1'f):Ю.D•
щипу, про :кна3Ий город Сан:s.и з. дооколичн1 ~осел1, що
пам'я~апи
:киявн-вОJІодаря иа Снн1цькому замку. Мал1 И в~лик1 Стороn, Чер
теz, Костарз.вц1, Dр1вц1; Тер_ебча, Bl.~ЬXlBЦl~ За.гутень, Загl.р's•
nереuили

здеоЯ'l'JСО:Вання· насел~ння

за

т~,

що люд11

:в

першому

,цm.

по пporмome'Jnil т .вв. "виселення Лемиrщини". не виїхми на ОХ1.Д.
СацдецІJка аеwхн дорого ваматила за цеlі "ука.з".У Горличчmа. спа
лено во1 доМіІ чатмень "Просвlти".• Jlабова·, Гда.,циnв,
Брунерп.
Ростоха, Poc~aftнe, І з би утратил~! за од11и:м махом. '!'ретину · своіх
кеваицз.в, а pamт3r в:rвt.JutШO за"схlд:нl". мею... Нев1домо, яка до
ля стрз.~ла Коме.нецьк~tt !<ут 1 Дуклннщпцу И сх1-дню чао!'ину Роиа
Н1ВуЬКО1 о:кругп •. ТЩ tшlндрили, · ·м:ордували ,N:І. вбивали людей в ое-

·лал над Вислоном, Лае~~ою,
JІИ'!Ь.

Солинкою

-

це :ко~ись 1атор1я вuов~~

'

С!~Ор. Зб.

·h.цне

Cn о в о

ЕРНЕСТ ГЕМІИfВЕІ
_.
1.... ".....~··

. ...·..

: :

,.,
::.·.
•..
.. ~ ... (А J.:, ('' 1.·
"1
.•··-: l•:,r•t

І ;,.~·

,! • l ,.,,• l.:•J Ц"J,,.
• • ' f І~ .. .-' . • ' • • .
J... ;
О\,• t.l·l·~·i,!.V
1

1•

"'1'1">· ''("І,,... •ot... •••
[{ І}\
•' ·'1 : • : І ,•' •Ї :·,.~~·" і ;·ji~:'t.
•l•І••І·~І.
,•
' . •І • .(,J І· l
~~ ' ·•• ,,(,

коnио~ Гартеио Вей бупо u1стом буд1вепьи~rо дерева.
хто

там жив,

чук sryк

в·еликих

рогос~ дня не стало nн~в.

наl3а.нта:а:ено пор1зок,

nил надозерного тартака

Деревн1

mкунери прибуnи в

•

Ко:ниu,

.А.пе

запив

1

иот

іх

що був наскладаний на мо.щ1.. Забрано все;це

рево. З ве~икоrо ~така вибрано ·во~ траноnортабеп~н1 машини
~
велено дюдяи, що
ювапи в тартац1, перенести 1х на nоилад шку
нера. НавантаzеииХ рушив в1н
заживу на в1nьие оверо; на
пок
лад1 о6и~в1 веnав1 пипи, трансrеортовий в1аок, що метав nн1 на о
бороти~ кругп1 пахи, всяк1 вапи, колеса, наговн1 реиен1 М зап1~
поскладан1 на вsитаz1 буд1вельного дерева, що виnовняв увесь ха
довб :корабпа. ·ЛХ :в1льний проот1р прикрито nоnотни.ща.ми й зашнуро
вано lxf ~од1 шкунеров1 в1трила виповнились ,l в1н рушив вперед
.несучи·з со6ою вое, ~о тартах зробипо тартаном, а Гартеве
Бей

1s

,

lflC'!OM •

.

.

.одиоповерхов1 оnажьн~ доми, харч1вня, крамниця, тартаRОВl
бюра й оам .велиииtJІ тартак- атояли опуот1n1 серед величезних куп
трачовииня, що покривааа боnотииоту луху над берегом заливу.

.

По десятьох роках запишився з тартака т1льки обвlтрlnий,бl

.лий

вапнах п1дкур1вху,

~о його -бачиJІи'Нlх

1

Map,цzepl,

веолуючц

...

-вздовж 6ереІ'а, я:к в1и пр,осв1чував ІС~lаЬ, бо.потнис'l'у, вдруге
роз
хв1тлу луку, СкраD, де rрунт оnадав з МlЛкого п1ску в темну гли

боху на двадця~ь c~1n воду, зони ловили вудкою рибу, вони її JIO•
вили, !дучи до КlОця, де мали на н1ч розкласти вудхи на nо~руг1~
.. Н1ку, ось наша стара ру1на! - схаза.па Map~дzepl.
~R, веопуючи, nоглянув на б1ле каи1ння пок1ж зепениии
де-

ревами.

Так, це вона! - оназав Нlк.
Це вигяядав радше, як ваиок - в1дnов1ла Мардzер1.
Н1в мовчав, Вони веслувал~ дальше, з nол~ аору тартаRа,

-

за Я1Н18Ю берега, Пот1м Hlx протяв залив.
-Не RnDW f-. Оkавав в1н,

вое

- Н1,- в.1.дозвалас~ Марджер1, що ввесь чао пильно аtтежила за
вудхою. Вона радо повила рибу, Радо ловила рибу е Нlкок.
В:короtцl 61яя човна вепикий·nструг пррбив nоверхню води.Н1.к
nо~ягнув к~цно за одне весдо, обертаючи човен, щоб nримана,
яка
плила дапено позаду них,

nриnпила туди,

де nс,руг шував поживи

•

Ли хребет петруга виринув з води, нагально порушились плотиц1 •
.Вони nонропили nоверхн~;~, як nригорща шроту, кинена у в·оду .Другий .
пструг шукаю~и 1Жl,

-

пробив воду по другому боц~ човна,

Хаnаюті!
сказапа Мардzер1,
Але не клюють! - вигуйнув Hlx.

Завернув.пn1 човном, щоб провести nриману поu1.: гоп·одн~ риби.

в1н узяв курс на кoQJ. Mapдzep.l витягла

доторинувоя

бере~а.

Вонu в:ит~гли 1tовен на CyJICY, а

Hll( вийняв
Hl!< витs!'нув

ви:ми оиунями,

що плавали у вод1.

ведрl руками,

вк1нц1 оnlймала одного окуня,

в1др1зав lм голови

1

аж тод1,

neoy

ян човен

з нього ведро з :жи

'Ір!Іох з н·их рухою,

а~иотив пуоку, тод1 як Марджер1 nолювала

у

в1др.1.зала йому голо-

Csop.

РLдпе Сл~в"
" - · · - - : . _ ........

ву й

.-.....~

..........

_ _ _ ...

··~

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

____ . _ -

-----

......... _

----------

....

--.~

...

--

_,,_

•

-·

.І

··-·

з7.

....... _

обб~лувала ~ого. н~к огля~в її рибу.

-

-

Не мусиш виtt:м:ати хребта!
с:казав в~н.- Воно
:ае па пр11ману, але. краще" коли хребет залишитьсл.-

сnравд~ }LОШІИ•

В~Н загаЧИВ КОЖНОГО З ТрЬОХ о66~~0D8НИХ ОКУН~В через XBlC!r.

На к~нц1 вудки були nрикр~пленз. два гаки. Пот1:м: Мардхер1 nовеслу
вf:lла поза глибину, з лесою MljA зубами, nовернувши обличчя до Нз.ке,

що па б,ерею.

трпмав

вудку И дозволяв лесз. рое:м:оту~а.тись 1.з

·

бана.

-

Десь

туза

в

-

.

руцз..

rraк,

лядалась"

·

nриблизно там!

Чи маю їх закинути?

-

-

закинь!
як

-

кликнув

1
Ryrry

у

вона nовернулася 1в чо~ном

ним разом·
накладав цl.лу
щоб "'!ого nридержати, а навхрест
наnру:а:иn

звислу лесу

так,

що

.

.

~рикаючи мо-

випустила· лесу nоза черде.R

занурялась

Hl.K

.

.

Марджер~

nримана

вз.н.

вlдкликнулась Мардхер1,

бара-

3. -

приг ..

воду.

таJС само закинула.

tt

другу .з ноz

,.

дров на грубший х1нець _вудлища
забезпечив це :м:енпм тягарем. Вl.!!

nона

була. наnружена нащзою

дов:ииу

а.:ж: до М3.Сця, де нn: n1.сковатому днl Jtezaлa nри1Іl8.на, _1 З8І<л_ав на 4&рабан Гf!-R. Якби nструг на д~1 жер 1 вхоnив nри:u:в.ну, -вз.н вlДІІJІИВ

1

би з нею геть, вз.двинув би наnрасно леоу з ~аба.ра.на,
таки:u:
чи
ном ~арабан в гаRам гуд1в би.
Мардzерз.· nовеслувала тр1mки дальше вгору, щоб не nопао!'п
JJ
засяг леси. Вона м1цно орудувада веслами, 1 човен виб~~ nОU2тно

на берег.

ним виб1гли й мал1 .хвильки. Мар~аІРl вис1ла з чов~а,а

3

н~к nlдтнгнув

-

Иого на

.

берег.

-

Що_, власне, траnилось·,. fllкy?
сnитала. Mapдzepl.
Не знаю
сRа:ва.в Н1к
црин1с дров, що,б розnа.лиеrи вогон.Іt.

r -

1

Вони реввели во~онь з лома.ччл.· Мард:z:ер1 n1шла до човна М nринес.па
покривало.

Вечl.рнз.tt

ла покриnало

:м:l.ж

в1тер

вогнем

звивав·· дим на

1•

косу

.

озером.

1
.

Mo.pд:tepl

розстели-

Mapдhepl сидз.ла на покриuал1 сnиною до вогню 1 ждала на. Н~в&
В1н перейшоn на цей б1к 3. eln бlJili не1. За. ними був густий, M().J[O•
дий л1о, а перед ними залив з ~ирдом Гартенс Крз.к. Не 6у~о ~е дl
лком темно. БлисR вогню оягав до води. Обидвов могли бачити _с~а
левз. Dудлища., похилен1 'Над 'l'емною :вод.о»--.-в.оz..оrп. ~
ва

·

Аа рабанах.

М:::.рджер1

-

виnорожнила к1ш з

вечерею.

Ц1лком не маю охоти їети!

-Ану, лищень-Іz, Нlку!

_,

~

-

оказав Н1к.

- Гаразд! ВQни їли мовчки 1. сnостерз.гапи вудлища та в1~блиск вогню на
БОДЗ. •

- Сьогодн~ ~ечером ов1титиме·utолц)- схаsав Н1к. Вlн поr~я
нув nоза валив на гори, що nочали ~остро варисовуватися на не61
Вlн

в1дчував

-

•

з-над

-

г1р

виRочувався

~ояц~.

-Л знаю
ОRазала вдоволено Мардzер~.
6
~Ти знавm усе!
оказав Я1к,

•
-

Ох, Н1ку,

-

облиш це,

.

дуже прощу! Не будь !'акийІ

Л не мо:.rу цього зкз.нити І

1

-

ева з а :в HlX. Адхе

знавш уое. Це
в нещастя. Ти анавш,
Мард~ерl не сказала. н~чого.

-

Я навчиD тебе всього, ~и
rо ти,- nла.сне, -не· знаєш?

-

Ах,

Q6лam!

-

-

що Dоно тах.-

sнавm,

оказала Ма.рджер1.

-

~"':п.е ~ак. ти

що воно

-

tax.

І

ввагалl:~о

Ось сходить Кl.овць.-

с~ор.
....

.Рl.дне

за.

--······--- ·---- .... ...,.,_
вони

ДИВИЛИСЬ,

...

д~ерl..

·--~·

сид1.ли
ЯК

.. ·-- ·-- .......

нз

·- - -·--

- •.

.........

nокриввл~,

ОХОДИВ

-Не

- - ·-------·-

·--·

не

nри~оркуючись

одне

до

одпого

1

МlСЯЦЬ,

Ти не nо:синен гопори~и

-

~···-

Слово

Що,власне,

~ав:их н1сен1.тющь!

~раnuлось?

-

сказала ~Лар-

знаю.-

- О~евидно знаєш! - Hl, cnpauд~, н1! - .AI:J:y, св:аzи! ·Нl.в:

Вони

nоглянув

на

м1сяць,

що

зн1мався над

горами.

Це вzе ц1лком не гарно!n

в~н: боявся глннути на Марджер1. і:ИL·J!WЛЯнув на Мард:а:ер~.
си:д~л а сnин ою до нього
н
оглJ~~і'.r· tJ на її спину.
це :в :~:е

не гарно~ Взагалl

в~е

н1.що.

, Bl
-

n

·

вона не сказала н1чо~о. В1.н говорир дад1:
Менl здае~ься, начеб усе n1.mлo до чорта.
внаю, що сказати.-

-

Не

-

Я не знаю,Мард~

Вlн Даль~е впирався очима

n її сnину.
- А чи любсl! не гарна? - сказало. іІІlардхерз..
- Hl., - сказаn Нlк, Мард~ерl встала. Н1.к сид1.в, сперши голову на руки.
·
; і! Я nаплиnу човном! - кликнула Маму МардЗІерз.. - Ти ~ :модеш
nове:рну~І·ІСЬ nlmки вздовж берега. - Гаразд! - скааав Нlк ... По~ди, я· nlдштовхну човен. - Не ~реба - сказала вона. Вона неслась у човн1 по ocвl.тлeHl.fit ю.сяце:м: дороеl, Нl:к повернувся, nоло~иnсн б1ля вогню :1. ехо
nав

обличчя у nанриnало. Вl·н Qув, я:к Марджерl. uеслує по noдl..
Вlн ле:а:ав дonшutt· час. Вlн ле:аав ще,· чуючи, що на поляну
встуnав БlJЦІ, що гуляв по л1су. Вlн вз.дчуnав, я:к Бlлл зблn;.:..аnся
до в огню. І Б.1.лл не був И ому нз. чим.
- Чи r:она ща ели по забралась?
сказап Бlлл.
·-О, так- cкuзuu
брехав 1 заховавши обличчя в nокри-

-

Hl.K 1

nал1..

- Ьула сцена? - Hl, D нас не було сцени, - Я:к nочупnєшоя? - Будь ласка, Бз.ллю, Иди гет~. Іди, облиш
Б1лл вийняn з :коша сендв1ч 1. nз.mon на той

-

~ене.
б].R, щоб nогляну

ти з~ 'вудками.
Пере:клrш:

І

, Н .м.

Теодор КУРПІТА
шч

Сонний м1сяць l небо :кu1тчасте,
Бу:кет рож, н:к пз.сень,на пз.:кнl •••
Н1ч: вlнчае нас лаврами щастя"
Н1ч Qхилпє нам DlЧНl.Сть до н1г.
Наша нlч лиш у нam1tt є нластз.,
Наша нз.ч l nриваби сnокус •••
На устах нам яснз.е причастя
Наших чи:отих, незраджених уст.
В СОННИХ Bl.IШflX рОЗСlІl.БаНС небо,
Н1 ч над нами виПІRевв. п' янtса

•••

М~ любов лпш в1.зьм~мо длн себе,
А в1тчизн1. даруИмо
сІш:ке..

-

·.uюдm:t таш

.

.• ,.

І

f: .

•

·і ~

•

!.,/ t.-" ~.,(].~·.

І

/?...'!. .,..../,..їti.J
.......(':....

.

/З в'нзании опов1дань

" Вlтрогони "/
;

sa-

, Jl(oиeд1JU. к~аз. дозволяли бувати в пана фон Ру-па tt нав1ть
aиua~aoa в •~ого па об1д~. Давн1nе в1п· бу~ миоливоьиик црияте~ех

:ко11о. •а'!~аа ·3. · иаnоп:ював у па о чима.JLо о.пен1в. В його доn бу.по ду-'
n,:rapиo• .В1а nоводивоя з1. мною як з дорослиІl й п1.о.пя.о61ду
,ца-:
»а• nи~арху~.вааучи: "Це то~ не вади~ь! Т~1й 6ат~хо такоn
о~~
·дав наче той паротнг". Цик я неабияк ра~1в,
·
Паиl фон Pyn була ду~е .веJІИRОСБlТОЬХа особа. Коли ро~мовхя
па,

!О

11

ро~ иабу~ап roo~po1 форми,

ЩQб вое с~азаве в~одапо

х1~ера~урв~му. Бона ваDцди Пригадуuала мен~,
~1D 3. ~И Г~рцу DИKODYe

·

~е 6у.па

D

вих чудоnа дочка.

кеве zaдaol уDаги,

~о мен1

Вона,

щоб не гриати

щоnравт.~,

no·

S1r-

n~ вDерта.па

на

pox1D,l

т1-

щоttно мпнуп:о чотирнадцять

4~кп розкоnлапа про таадl: концерти, npo якогос~ бохестDенного
OtD.D&JC&, або npo ПОД1.11 1 ЩО CROlJI60P ':f D1.ЙOЬROiltt ~OJI1.. Про .це
nона Д()t)1.дуnе.паоь Dl.Ц Феприх,.;.;, ·що заппди бупми у них :~.,
ІдуЧИ
~одами,

·

бряахо~1хи uа6лями.

Я еото ДукаЬ, що коли б я буn оф1церок, ·то мабуть,. nрипаn
би lй до•рцодоба, 6о зараз Dона ІІО}JОдилася ·_~l :r.mo•, лк з ка!nюш
иопчиа.ок 1··неnрив·мно кnила соб1 е мене, :ко.ttи ·я курпD цигарху !1
ба~ьв~. Це мене боляче дратупа~о 1 я намагапен nрuАУuитп сDою~
боD. до. веі. Ко.uи LІИрос~у, ду:мап я, 1J я::к .0Ф1цер l!О)..}ернуся
додо
Jq, то n~sa, хабу'rь, 6у;;;е рад1ти, A;rre !!іОдl бу.,:.е мен:~. це ба~ду:.•е.
Поеа цик у. пана фоn Рупа було ~ш! nрпвмно :L я paдlD І<о::mаю
nед~nею, о~1дои 1 цигарою.
Пав Ф.ов Руп буD знatlo:u:иtt такоn з нaJ.:~u директорок 1 "CfaC1'0
aaean йQму, що мене рад·о n1тав .D o:rзoїtt родин1 1 що е хеве
буде

oopanmnl

ІШО.пи:Ьець, як·ш~ 6атвно. Але дирехтор, мабуть, иене
2е XDUИD, бо:пап фов: Руп часто говорuD :u:ен1.: "Ка-зна-що ти nит·
Dopюeu, Ти пев!:!О в гульnlоа И п:роltдно!Jlт,. 'ЩО тг.ої пчитеn
re-

:6e n-а.ют~t. Г.1[яди мен1, май :u+JFD цьому.·

.

-:u

Та· рап!fом :J;коілось щось. неnривмне. А було це· тав:. :заnхдц, я:к
о. Docьntt годин1 ранку приходип я до :клнси; то ·приходИ't!а .z;очка .

уnрв.uитмя ваuого бу динна, що І.ІЧИJІа(•я n з.нститут1. J1она. 6yJra ду
rа1)на, км.rа. дпз. пелик1: l(оси. а черuонnuи ·OT;Pl чками :J. б.п:ю·аха
D

n13

ие! ие. · грудн:х IJ~e nuди:мо.ле.с:п. МlИ прnятель 1

Patt~tt.eл~t,

нераз• гопо-

що Dона ·гарна д:з..Dчиnз. па· пор:t 1 :Ма. є: ,цобр1 ианО'П.
.
Спочатку я не ос:м1.люnаDся·з нею·Dlтатnоя, та проте ОhВОГо
разу
ва це GDазшпся :Jt 1з:1:на nottepDOIIlЛВ. як ка::к, · Пот1м л sa.ttpИКl·
~иn, щo_DOH'l чеив.:п:а
мене; ІСоли я ваnlзнюnаDоя. Тодз.·Dона пра-,
Щ.2ВО 7ФХ1ха.в:ась
я nос~анопи:з соб1 загопорИ'!И до не!,-Та.
я не !Ut' де 8Д]..ttснитп, 6о;мов серце починало:unиДRо би!nс:& у грr
риD,

s

1

:rra

nce z

днх. ~ДИО1'0.р8.3у Я IIaDlTЬ ЗODOlM 6ЛИЗL:КО ПlДlЙUOD ДО неі,ме~то·,Ц1. Я flJ!ЬlCИ ЩООL nрОМП:М:рJ4JІ l ЛИlLЄ np~!J1T8D!::Л З нею. Я 80D0lx•6yn
ах.рип l ие к1r нап1т:ь промоптtтп олова. Раflтель nocnяnoя е мене

)..

додо.~ ·.цо....з&J:Ч:>.Іюри!NІ

до ,JJ.)..ДJU~д.l.Dчu:нп. не ·.папа.

·--.. ·- -----

____ ____ ----..-...

-

Р:І.дне Слоnо
__ ., ...... --~------·-·

----·~·----·----------

-

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

--------

Bl.H М::LГ би ЩОДПЯ рОЗМОDJІЛТІІ З ТрЬОМа, .ІІІ< 611 XOT::L.D 1 Ме .ЦJIJ-1 НЬОГО
Dонн 1:02. надто дури2.. Про це я багато думап 1 І<оаи я не 6yD раво:м
з иею# ~о мен~ здапалооя, що це спраDа над~о легва. Але Runи
бе,ЧИD 1 ТО ДИDВПК ДИТ!ОМ .. 8 ЦЬОГО Н:LЧОГО не DИХОДИJІО,

н

11

Тод:~. D мене зродппаоь гарна дУМІСа, Я наnиоаn їtt JIІIC'l'a,

що л

11

її люблю, але
що л боюся
обрави'l'u, явщо вsronopю до неі ~ ос
n:з.~чуоя, При цьоиу s поnрооІПJ !1., щоб nри на!tбли~~:з.й BJ'OTpl чl
з :І.
мною # якщо мов nочуuання знаttмо D неї nрІZХJtльниИ n:L;;гy:R, т орюг.у
лаоь HOOODOIO rjOTKOIO ОDОЇХ DYOT,
Jlaoтa я ІJОтромиn у Cl!OIO кни:.:ску Caasar dc bollo gall1oo

1.

~oтlD його 1tt nередати, якщо лиuе 1! ранком nобачу. Ал~. це,бrло
ще па~--че. Перuого д1ш л 1 не npo6yuan цього nробити# даJІ1. 1 наотуnноrо дня, я :мв.n лпотв. лkе :J руц1, -ме коли uона нв.близалася,
н
l.LDIIД:КO OXODal) ~!ОГО у :КН4еНЮ,
.
Раіl!'ель порадил, що н nоnинен ttoгo nроото дат~ itl :1: заnита
Т1ІОІІ 1 чи J~ она часом: ttoгo не вагубІша. Я ПI)RJI61) О<~бl p1r.ry-чe це тан
зробІІ~11 1 а.пе н&О'!уm-tого дня з нею була 11 ·nрnлте.пька :1. в цього
вноnу н1. чоrо
Duйr.r.пo,

z.ze

.

.

.

Я nочунаr' оебе WJ'f:.~ нещао.пиnим 1· uo'l'poмиn листа зноn у мого
Цеваря. Ян аару ·ев. оnою неом:~.пtш:J.ст!:> н ДaJJ соб:~. C1I()DO чеотn, що

.

до не1 загоnорю 1 оке.а"У 1tt noe tt ще до тог() д~:м: їf.1· 1.шста• Ра!tтеJІь
на.отоющш, що ·я JEyl:Y це вробптп, бо 1.накне буру падлю:Кою. Я розу

:мз.u це з. мап тверде р:~.uеннп, Раnтuм: :мене в~:кликапи, щоб•чите.~и.Jе
иц:~.ю да~:L, Тому,

що я вв.:м:иоли:воя буи

1

npo

мар:~.ю,

Fла:ви,. ~е ми вупииихись.,
nочер:вои1 в як ре.:к,
тепевl, що зав~дв сте.:ви•оя до мене n1дозр1ло,
:мене
.Я: nоча:а n.ooп1ed перегортати отор1нви. 1

•

я не.Анав нав1ть

.Це в,nе.ло в в!со :вчи
11и п1д1йшов
до
наотуnи:а на ногу:мо

1

·

JlУ оуо.1.дов-1: Де :ми ~упиии.пиоя? "Бий тебе ОИJ;Іе. Боиа!"
так 'l'ИХО,

~о я и1чого не :мз.г врову::м1ти,

а вчитеJІ~

-

пpomenqт1:a

бу:в в~~е б1ля ме

не, То,ц1 иещаеиий .пист виnав а мого Цезаря И yna]IJ на n1длогу.Лиот
СSу:в nиое.иий на ро)Хе:во:му ne.nepl :1. nосиnанИй ааnsmвим nоро.ІПRом •.

Я хо~1в був авидко настуnит~а в~ого н9гою, але в~е-було ~а

1.

п:з.зnо, Учи~ел:ь нахилився 1 n1дня·в його. Спочатку ГJIЯRJ'!t на _мене
~ак.»ирячи:в oq:L, •о !х :КО)~а було б вхдр1зати но~цями. ·Тодl
nо
дививоя: на .лиота. :L nонюхав його, nот1м nовол1 :ви.Иня:в йог·о в кон

верти, При цьо147 його nогляд на мене став·ав .цеде.л1. nр·ониели:в:~.иий
И моrо~а було nоJ.О.тити" ЯJС в111 ра~1:а, що ИоМу щось ~naJio в руки.
Cnep-r ~ита1 його го~ооно nеред ц1.пою к.пясоюs ."Щиро улюблена nан
иочко! в~е ие~ав еб~ра:воя я до Dso е~го~орити, але не ева~~вав~я,

бо га.ца:а,. •о це мо~е вас образити". КоJІи · вчі'ітеJІь ,ц1йшо:в. да м:z.сця

про нооо~tу ху~тву,

тод1 лиае невиразно бурмот1в, щоб н1хто не м1г
ерозумl ТИ, 0Пl0JІЯ ІІОЧВ.:В КИВS'L'И ГОJІОВОЮ туди Й ОD,ЦІІ .1 ВІ<3.Н
Ц1 охааав еово1м повв.::шо: "Вадяtt, дурню, ,~to доку, а про дм~111е ,цо».lда•m:ся Ш. 8HlJ18 f"
· . ·. .

Bl ЧОГО

JI бу.в Отрааенно 8JІИЙ 1 ЩО ПСІК8З8ВОЯ 'l8КИМ О0JІО:К 1 ЩО ГОТОБІtЙ
був :киву~и osulми кви~ка:ми об вемлю. AJie я no,Jty:мaD, що :кен1 н~чо

~о не станеться злого. У JIИO'L'l п не бупо н1чоrо поганого, лише що

я 6ув вsхаханиІ. А.пе це ~ вчителя не стооу•т~оя.
.
Та, мимо оnо.ц1:вань, воно виИІІUІо вово1:м: е.пе. Настуnиого ·,цвя

мене негайно n·лuнr:каJІп .цо директора. Е1н мав 61.uя ов6е и~л1псу хни
JІУ '··де отенографl чи о звтпtсуваи вое, що л· лише. на зав. Сnершу вашt
~а• мене,

до кого цей лиот. Я 5lдno~lІ,

що

nl

до аого, н наnпоа~

~ого та:к ооб1 ян ~рт. На це в1н грюкнув, щq це n1дпа брехн~

я не ІЖ~JlЬІ<и Пі)Гаиоца,

:1.

•о

а.,пе й неч.еопий. То,ц:L я роегнз.ва:вс.tл И окаsав,

•

---·-·· -------------.
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що в лaotl вемае'н1чого поганого 1 що вона дn~ра д1~чина.~н по
'11&& Ікlятио:ь, ~о ах видно було Мого два І<УТЮ. вуби. Та л
оебе
ераднв.

В1и уое допиту-вавоя

ripo

!І

1м 1 я,

теnер :меи1

6уло вое

~ 1.а Dlдповl», що иадна nриотоУна людин~ не Dихавув
s 'ISBoa д~оХ"о не в роблю.
,
· ·
··

байду

1кени

1

що

Тод:L з1н Х"JІянув на кене в досІІТJ. шт-учною 111aor, вакхнув хви
~ху з. 8saвasz "Та g проnаJЦа J'QOJIIIНa в нашому ·оащ. Ми тебе ви
корз.нико, Твоя брехня тобз. нз.чого н~ ·nоко~е. ff докладно впаЕ, до
вого це~ n~~~. Гетьt"·

..

no

Я иуоз.в ttо:Аернут.ио~о до хля~и, а
о61д1 а..6улаоя nедагогl
чн& ховфереи~з.я, Дире.ІС.тор,та :."читель релз.гз.1 хот1.nи мене вих.пюч•

тn, Дро це менз. ОІ<авав пе.цель • .Ал.е з. нn nротиви.пио:. 1 кеш. тl.n:ь
ІШ ,цано в1q1х rо,цин карцеру. Це було мен1 6а.йду~е, ко.пи 6 не було

ще

щос~

·

~нш~.

По к1лькох днях я одер:...аl' лиот.а в1д овое1 ками. При uоку
бу• лnот вз.д пана фoF·Pyna; що ИоМу прикро, але з1н н0 моце мене
6::1.J1I»Die еапрошузати дu себе. Директор аnов1стив його, що я напи
оаз дурного Jtюбовного лnста до ~!ого доньtш. Це - ковля:а - пусте,

npo'!e

я ~ого·ококqро:мlтуваІІ.

Моя ма11и

nuoa.na,

що :ве внsв,

що

е

мене ІІИJОО'l'е. Я був оак не о:с1й Бl,Ц тако! п1длоти. Спочатку л пла
Іса:а,

пот1.м: хот1:в

стати

на

рое:м:ову

в

.цуив.:еоя 1 П:LJІюв до пана. фон-Рупа.
Здалека оJtуюІuця окаеала..менз.,

ц~ 6ула неправ,ца,

1

ще рае

тод1

.цпрехторок;

Pyria.

·

sк1~

що в дома нз.кого некає,

бо 'ена,цвору я чу:а голос

вастав пана фон

а'!е

nam.

рое-

але

фон-Z';уn. Я п1mо:в

Я Иому про всо роокаsа21,а як

у~е в1нчав, з1н примруз:шв лз.:ве ()}(О 1 nромовив: "Ти в~е sро~ивоя
гулr.:в:s.оою ::1. проИдиов1томt Мен·е ·це не отооуЕІтьоя, ало мо!й друп
Нl це не 6attдyue 1 ••. " 1 т одl вз.н ,це. в меп1 цигару, иа:ZLучи, щоб
л
ЙШОВ ДОДОJЕУ' ~lJII<ПI.t ОПОК1ЙНО. BlH M~Hl t! СЛОВа не ПOPlpRI' 1 б1JI:Ь
Jil8 кен" не ваnрошував. Yol :ввапа:ють номоuивик, що~ директор б~
хав, За~пдu думають, що бреше учонь, Я дав ооб1 оJІово чооtи,
що
зарубаю його, як буду студентом ун1~ероитету. Цю мервоТf, цr па
,цлІJку,

Вlд тод1

s

довго не був л~оелий.

Одиого раву я вустр1в пан

пу фон Руп, Вопа йпша а двома прпятелJ>Rаки
нули

1

одна о,циу хз.в~я:ми :1. nl.д:Jкlхну.пuоь.

OJO.ЯJlИfJЬ •

..

в е и я:х t5уду студенток ун1:вероитету

nотанцювати,
Це мен1

то я: й не·гля:ну на них,
баІ,цу~~r.,

1

то,ц1 вони пз.дmtоп

Потз.м: що раа

на ц1

1

овирнулиоь

зони вахочутtt в1 WІОЕ
кв1точкп,·

Перекла~: ~.Кобпик

.
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Євгена Плужника

1936 - 1946
•••

Яка нудьга мереzити рядки
Дарма,що жар думок у них розлитий!

Поет1в дар 7як вс1 дари Гlркий/
ВСЮ

недОЦlЛЬН~СТЬ

•

є Пл у зmик

DlpШlB

:

••

роз~~И,

"Рання ~юlнь"

І.
R~ротие И траrlчно обlр~ане

~ена Плужника

/1898-1936/

особисте И лlтературне ~ття Єв

немов нарочито 1люструв собою принциnа~

»У неsа.пеюuст·ь ·найвищих верх1и мистецтва вlд 61ограф1ї та. сусm
~ьного ото~аеня,

Де

останнє nов'язується

Плу:еиковою х1ба що неrативно,
нею

е nоетичною творч1стю

тобто в nлян1 хиттьовоі 1ро~ї,

що

тах майстерно волод1в nоет:

,

Знаю, як мало людинl треба,
Спога..ц1в •трохи,· тютюн, к1:u:ната
Інкали краєчок·неба

СимфонlJІ дев'ят·а •••

•••

•••

/0/. 1/

-

Де~'ята оикфс~я
це, очевидна рlч, не так уzе.кало, ~
це
1f.ЛЯ поез1.і. ва:итІІ; nроте не мав :в:адного стосунку до rен~я:льноl Jn-

рики н1. оеляноьке nоход11:ення nоетеве з во·гучерського noв1if.y на Во
рон1ZІіИнl,

Hl

зак1нчення

Гl1'Назlї

в Бобров1,

н~ незак1нчений

Ки

івоьки~ ветеринарно-зоотехн1чний 1нститут, н1 вчителювання на По~
11авщин1. Не надто 61льmе вазз:ит.ь ~ тикчасова nриналеm1сть Є .Плух
иива до ~lтературних орган1зац1И .. до "Ланки" 1924-1926 р;р. 1 до
поо~.rалого з ае! "Марсу" /,.Майстерня: революц1Иного слова",1926-

1928/: поет бо '!римався тих орган1зац1й n!3реваШІо мабуть тому, що

там йому менш заваzали творити, н1~ це було де1нде. Адzе н1коли Є,

~уЮІи:к не Jаlдчу.ва:в себе

-

nротилезщо дО·lнmих член1в "JІанки"

та

"Марсу" - зиоуванцем тан званої соц1лльн.ої революц1ї." 1 не внати,
чоку 6 ~1н т1.'И ре.Іол1щ1ї симnатизувати мав. Щоnравда, неваm<о по
:в'лаати з Лlтерату:рною ,ЦlЛЛЬНlСТЮ Б.Антоновича-Давиден:ка, в. п~д

когильно~о, Г.Косинпи та 1нших nрозаїк~в белетристичЦJ~ прову Плу
хmико:ву - nов1сть "Недуга", н1л:ь:ка nрозавих драм 1 нав1ть 1ще не
аадруновану в1ржовану драму nочатку Зо-тих рок1в /умовний
заго

ловок- "Шкlдникц"/; nроте nов'язати оц1 6елетрист~чн1 й наnlва
~l'!&Ц1ЙП1. твори Є,Плупнина а його ~ таки л1ри:кою - И&далооя 6 хl

ба.що Оу'!о ·механ1.чно, в nорядку зовн1mньої 61ограф1! письменнико

воlJ мистецького ВІ!' язку :ш.зз: ню.ш немає, як не:м:ає й самого мисте

цтва в Плужников1й 6елетристиц1, а в лише nок1рно ~м1ле й культу

рне виконування славнозв1сного "ооц1яльного замовлення" /щоnравда,
~-

. . . ---r-~,.-

llДн~;
П~не.чає:мо 11 цитатах не.ави ~б~рок Плуmикових
О- "Ранна оо~нь"; Р. - "Р~вновага".

скорочено:

д.

Р1.дне Слоnо

с~ор.

І
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з диоRре~вики ааотереzеивями в nхощин~ иац~ои~~оrо nитання/.Це

-

OOJ>'l'Y,

ква.л1.ф1коsаиа беJІетриQІN!чна про.цу:кц1я дpyroro

вуковJІеиа,

влаоне наzrчи, •аzкиu катер1яльиии становищем nисьuениихоsик /Є.

noea

llnyzиин,

зо~к 1атик,

~яжко хвор~в на сухоти цротнгок

д~ло!

ововl JІ1.тера'1'уриоl Аl.ЯJІЬИОС'J.'И/.1. nристоІtна т1е1> ~nрою, якою це

asa.raJI:L

иоми:во Д1І.Я

пов1с'!я:ра

та

дра:матурrа,

"

що конче

п~винен ~

:

ковотруваfИ о:во» имеан:LО'!-'11 до·
громадоькоі мятфорхи
проте
вона лииаsж•оя 6еsпероnективно ре~свича ~· задrкок, 1 техн~кою
аиковаиия, Нао•оrодвl вона мав лише ~сторичио-докукеитальний 1н•
І и1хопи, пра~ду каz.учи, не могла преtевдувати на
1~шиІt 8ИИЙОlt •
.
'

tepeo, 'l'a

Чи бу~tо

re

зови1шнв т>иИка:ння там~ешньої"rрома.цсько!

мят

форки" /хача б у кеzах НЕПу/ я:коюсь :аn.рою щиркк? Воно ·ког.uо тах
чи так •1дпов~да~и тиvчао-овим вас'l'роям пиоьменнИІ<а 1_ когло,а.ле фа-

·хтичио ки ц&о~о не бачико. МИ бачимо,

ІЮе~а не "ооцl'ІШ1.СТИЧflа держава" 1

и~ct•,
81 030В

1.

а оаме ~tвze форкальна назва,

eewrв"

-

р3.дJ!В. Укра! ва:

·

навnаки,

що УСРР

-

:JSaaгa.n~ не пох11'ИЧНа

це для

pefl.liь

n1.д якою та!тьоs nюб.пев:а

·

Хай чуzина хому~ь вбирає ОЧ3.,

.

иехаК про не1 наВ1.1'~ up1~ х~ооь

/до переи1ни м1.сць так1. охоч~

801 т1, коцу в житт1. не nовеnось/,-

-

дnя ке~е ж дооать
nевне до загину
к~пькох :rу.берен:ь чи округ тепер,

ЩО на земл1. СТаНQВJІЯТЬ Укра!ну
УСРР.
Бо що·мен1 тв слава гаnаопива
про во1.
копи

я

дива
доо1.

•

аа тридев'ять. uор1.в,

1

малого

дива

-

зекя1 авоеї ще не зрозум1в?

.

-

/0/

Д:LJІО., сутtю ·ововю поетична творч1сть Плужникева наtt:коноен-

зенt~ше .. дьдер~в т1вї

яІСу за 2о-их рок1.~ зодона.вмисне ви~

Jiltn1,

еиачми як "У'НJ'!рlmню еu1r'рац1.ю" /"rаа:м:кнувся о:в~т.в маJІ1.М 1 т~с
ш.х ИOJU",·P.;. Вона не nротиств.вить себе т:LЬ! "соц1нл~стиЧН:LtІ
~~Іовоот1"~ бо И не потребує того; вона бо сnроможна посn~ль 11"-

норувати

11

/а це й становить нattr1дн1my рее.кц~ю на неподобства

'

ООІQ.ЯJІ1.аоваво! кентальности/:

Чи~аю С1нкпера tf ходzу на Б1рzу Прад1.
А ви~1с Мр1.ttнико:м: серед гаїв на llon1. •••

Та в1~ минулого т~льки mк1nьниИ Горац1й,

-

а про :м:аИбутнв

:к~лька тисяч ол1.з.

:Колись наважуся - замюшу серце й иуха!
Мета однакова - wи ця, чи та.
Ах, про каttбу~нє все я nерес~хав~

а

npo минуле вое перечитав! ;д./

Звичайис х, радикаnьниИ скеnсис є.nлужника надавав ttoм.i цlлкови
то~о 1киун1~е!у оуnроти

яко!

зазгодно демагог1!

та nропаrанди

в ~ому чиол1 й "ооцlял~стично!". Ось ~ого синтетична характерис•
tи:ка. ЗО1.Х промямованих "здобутиз.в револrщ~ї":

Подив1ться,
nодиви~ись

ному нор~1ло
аа

мeZ:L

неп0'1'р1бне на 6руцз.

а над т1ло:м:

-

дат,

-

т~ло,

nлаRат /Д./.

С'!ор.
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І ~ ~ще ~ооrр~mик сарказмом:

Прий·ма баба" поголосиЛа. ~ • ·

·

.

.Невеличка д~рка пом1ж ребер

Ну"

~вичаИно,

- краса
marche funebrel · lд./

•••

з. сила!

·

Гос'!рз.ше реа!'ува~и·на соціял1зовану д1ИСн:J..сть· здавалось·,
цензураах при.чиа,

ведоц1.л:ьним,

T~l И навряд,

чи

~

це n')ета серйовно

ц1.кавило;, адхе, е його точки зору; едина реальна zиттова
Д:!.tto
m.c~:.ь - це реал1не стрl1:m:дання ре~ьноl, тобто са~отнь·о~... с:БJ:до:u:о

сти:· .U:J).ЦС:.ько1, .а решта - оама лише "сл1 в цв1nа nол о ва"

·

К1. або пробяема~ичн1 етикетки:

}0/, порох:-

Якийсь д1док нудниИ нanume,
:вз.ttнa 1 роб:J.'fНИЧИЙ· рух~ • •

О,

.

тихше!

·

.

t

. . /. . І
· ·. Б~JІь не: ьщух'
· д ~·,

.ЦеІ ие тикчасовою якоюс~ ,:!СОR.J»k)нйтурою ви:кли~ан~И, а ЦJ.Jit< ou
Ор!'аs:з.чиий :L, ep&ll'!OX>, nриро.цна·t:І .ЦJІЛ веЛикого пQе_~в.- · .. якоиуt~й,це
Т!Оя про вайвище - аnОJІ::t~тизч· у мистецтвl не· за.~а:в:а:в ·Є. ~nлу:ІПІиков::.
особиото :в1дчуве.ти оебе tt сnравд~ бути г1.дн:им синс,м у:краї:нськогс
народу, :в~риим: його ие.ц1 она.льно-дерз:авнl й lде:і" Парт~~нl та
:ІС~·
путниц:ьк~ Jа1!ерат:ірнз. сфери скрізь в1дчува.ли t!ого І}Оез1.ю
::t. са1.су

ЙОГО ПОQ,ТВ!'Ь ЯК ИS.ОЧН:О чуzерlдНе ~lJIO Б tt СОЦ1і1Лl СТУ-ЧНому"
ПІІСЬ-·
1. неди11но,.що, зо доби 'l:О'1'альнсго нищення у:країнських
культурких оия, Є.Плухни:к не nотра~ив до JІисти винятж1~,пхиХ сп~
,Цl:ВаJІПО~ '!tев,Цо:взз. перетворити З81'роsа.ми або п1.дхуnством на. слух
кенс'Івз.;

пяш. рупори Зlдпо:вз.днФі аr1тац1ї,

а став. хе:ртsою ~ергової

'І'ОІСби: sаарешто:ве.n:ий.19З4
р.·разом lз В.Пlдмогильпим.,
.

ROK

~

~

чиолениnки· З.ИJІІИ!LИ

..

укра1нсьюі:ми

nисьменниtшю1:,

геF.а

В. H~.r1~-

в1н

зазнав

у

беревнз. 1935 скертного :вироку 1 замз.неного на десятир~чне заслан~
нs до I<a~op2moi пfаЦ1. 1; иас.л:.дном· т1.е:ї ми.rrости, пох.rер на СолоЕ
ках 2-oro n:ютого 936 р. :в1д оухот. ЮридnчнJ. т.дстави Eиporq бу
ли OJЦ1JI!RИK глуомоu з усякоі правди 1
св:

Cty'!'lll

ие про ких,

а

npo

cnpa.Dдl

nравдонод~бностиjале ~мо

безnеречnу несnолучr:а сть

})Ики ІШу:Ши:ково1 з я:юtи: ва:вгод!Іо т_отаJІl.ТІЗ1~І:'Я""!ОМ.,
, Нехав оукиз.ву, -щр И серед нашо! нац1 ональnql. eul.r'pa.ц1.ї

Лl.··

чи-

хмо Х!О ~важав песщазм 1 скеnти:дпз:м Плу~и'RlВ за ЯВ!І.;це lдeoлo
:rl ЧJіО· ШСlДJІиве і! неба::;::аnе s Один 1. в не.tt:в1до:м:s.ших на~ пое:r1в С;:Ка-·

зав каоо•, що,

поnри вс:ю овоЮ глибсжу noшairJ до uистєд~ко!

дос

воимос~и Є. ІІлуzииІСа 1 Bl.R мабуть ·заборонив бl1 юн:~,цт:ву читr:lr::'И Ilc·ro »~рШl. Я !е; охоче заборонив би, бо nереконанА~; що юнацтво в
'Іа.вому раз~ чи!'атиие їх утрич1 б1льше. є :в л1рид1 Є.Плу:тиr:а
та
оа:ков1,цдаив. nеввз.сть перева.;~_и 1де! над зо:ан1.mньою "рео.льг1с~;;;:• ;;

1'8

переверr:.ена uяхетн1сть 1деал1зму 1
оохе виховне виачеиня:~

.

що

· з:е

сама

з· себе мо.є

:а~~ ...

Г~адкого Санчо /nгo;ny .в є. о 1 не Паач.с/
І<ощава. т:~.нь,
видима. 1. вноч1:
в1н nомилився

уявне

ane
1.з

тя~кс,

за реал:ьн::.с:rь

:m:

до)3з.в,

на

дон

•.

з .!lя1~юг·:н:

беру чи~
:аль. на

.

··

в.ї:·'1<.:'Пl~

.:::кур:.1..,

С5езл).ч1. мамивих :tстин '.і.·::·.

що nомилхи - бод~А в л~теr~;~f1
прекр1'1 ОН:11lТ,

"'а

'1::1 ":'

Fi.fl.,;

.:J!;. Т: \:.·'j·.i

;

-

Ір./

•

Ра.~ 1'8но·
С•ор'.

А ~з коr~1деал~отичие св1тоспри~мання справ~ ~чого не ва

жиtь·у корааьк'И uао~и1, ~хаМ згадав,nрина~к~ про ту "опок1йну
.ИР:LС'1'1 8 1108'10!171
•· · · .
Суди кене судом тво~ суворик,
оучасиикуІ .- На~дки безстороин1
простять м~и~ .. ;l помилки И ваrавив,

•

1··п~зн1tt

сум,,

.1

рад1сть

передчаоиу,

-

1к nромовлятИ'!Іе··. ~оя спок1Ина щиp:J.O'!'Js /Р ./

Оцs беапре~еие~йна а геро+чна.щир1сть думки в аа наИкращу·~
tИвожруtу

•

наоаunеред оаме для молQдl

·ои~вано:rо JJОJІІ)И'!аризху,
.цо

-

суnроти

штучних ексцес1в

супротт/ кор-сr1ttного й- г1стеричноrо

оптиІQ.О'!ИЧИОrо ов~тог.пяду"

абиякою· ц1.ноЬ

потягу

-._а nерш за все, ц1но:о

в.паоиоl .ирооІІи. За нашої хворо! на вс1ляКу коіективи1С'!'Іs

1

коиек

тив~аацlю ~оба, nоез1я Є.Плухника становить rероlчииІ вs1рець
ве
з~акиоі оообиоtости
особис~ости, що сnиравтьоя на наИвищих, реа
.пьво в1д~иих у н1й Поетов1, надособистих вартос'!'ЯХ 1 чинниках:
.

-

3JІ1'1'ай,· Душе!

ооя~ ~~йбини

1

сер·ед них

1

]. ,

мов нове св1тило,

простори ц1~

свое

х маленьке

з бедекером в руц1t /Р./

Т1JІО

Ц~ .• в 1рон1чкому ппян1; але в ще ~ nлян траг1чниІ:
Я натомився в1чно знати

в соб1 самому - дв1Иника!
Душе!. обридлива яка ти! 1
t неnримирлива п~а!

..

Н марно· злагоди чи

вгоди

~обою СПОДlВаВСЬ Д~ЙТИ, •·
т~нь 1 недомисел nрироди,
мене· пер~~ривлявш ти!
І що ясн1ший я 1 то мушу
8

RR

уое

темн1mу

т~нь

тягти

•••

Ду' ше І /якщо я маю дупr;t/
яка неnереможна ти! /Р./

•

2.

ЯКби поетиЧаий ген1й вИвначавен /як це баrато Х'!О дукаs/1нди
~ду&Пькою иеповtори~отю

Qтилю,

в1доутн1стю наол~дуваиих л~терату

-

риах або й n~се~них зразків та nоnередник1в
л1рика є.nпу~ика
безперечно сt~ио~и~а б найвище мистецьке дооягнеиня в ц1лому увра1но~аох,r.пис••е~о~в1. Бо не в сам1~ лише україноьк1й, а И у овlто

вlй ~~тера,у~fнавряд чи анайдеться 6е~nосередн1ше, в1льн1.ше в1д

ycu

.

ви.nв ~~орики та "лlтературщини", висловлення найбезпооеред
тших ,2. найус:веР,оальнlших
знев1ри, роsпач1., Іr.fдьги:
.
Що серця рано д1знан1 утіхи!
Що думки n1аио звахени~ тягар!
Минупооаt Живи н1.мий
тихий.,.

-

noqy'I"1'1B -

1

Пригадуючи, мар •••
Оце й усе, що дн1 то61. лишиаи:

'І

Утома,змор~и·та стар1 пис~и •••

Ах,

доов1де, .розраднику некuий,

нав1ть заn1:знепиИ

-

завжди дочаОШІІ
.•

і

tal /Р./

...

о~ор.

Р:І.Дnе · СJІово
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--------Саио~Пlо~ь,
вда~в~й дrдив~ ~

---------------·--~- ---~-~----

·- - -

кеnаихол~л ~ резпrиац~л сд»~ку при~ам~ миоле
неD~дд~ьн~

Dlд оамооn1д~оrо pos~J

~

де ети

чног• еКlоту хеди~ац~tt та оентенд1й ПлуинихоDих ко~а бул~ 6
на
Dеоти пеобкеиецу х1льв~оть nаралел~ 1а наМп1до~.их еDропейоьхих
uopax~~тlD та афориотl~. Проте, де р1ч вайпа; бо, по-nерше, иало
прапдопод~бв8, ~об є.Ппу~нк черnа~ rапопн1 хотиDп
творчос
ти з буд~ких д~еред л~тературних, а ве е· поосякдениого дооDlду

onooi

Dдаово1 ОDlдокооти, а но-друге

де

/l

-

гопоnне/, артистична фориа

DlpnoDaиoro афtрааму, ~ого ииотедька парт1оть. ~диахоDо лишавтьсл
отDореиа ~амак поеток ео~1м беепреnедентно
~ ~lд кого незапе

шr-о. Де

-

·1

вебуDма ще 11 нашому письмевстп1 lJIDBlЯ ц1.пк·опито! при

родиооти&

Де закон~

замруть черпонохи~и,

розlрnеться

р1~на

нивка

дн1n:

проІJедут:ь до тихо! :могми
KlJIЬxa душ знайомих
'1дн1.
Хтос~ nокине
доотатии,
ХТОСЬ ОухОТИ·ДlТRМ
борги
Яв у .црув1ІІ не ..заробиш вга.цки,
коsе не ва6уhУт~ uoporи!

1
cJiaDy 1
1

Але

Z

r

•••

••

ТИ уо~х р1DНRSШ 1 ППИТО 1

написом р1sь6врсь~ого ·пера~

Наро,ЦиDоя був н.н.

тод~·то;

~ '!О.Цl-ТО DMep. • .eto •• •

Пее~и~не миотецтпо є.Пхухвика

-

/0./

це Природн1от~ ак~ора;щ~

на вову ве х2.о:ературну якусь "дз.Иоrзу осqбу"-,
ва,

то.І<ОJ) nро:ю натура.пьпа,

що

!JOHa

ли~ иарк 1н~икнс1 nоез1! еосеред~ено
гonlt

втвий

ие

1.

1

Dне :майзе не пosaJ

D току

иеп;опш.й еиод2.1tн1й 1.нтонацз.!,

ц1лвок рац1онап•ний

U опрапд1

/xatt

rpre

а оахого оебе .де по

"кайzе",

пр~'!е

D тlй

цl

нeDa

що 1ч~на пepeтnopJJs або.тра ..

~тепний/ афоривк на ~цдИD1дуаи~

непопторпе пере~иDання:

Одно:манз.,но з. вDичаttно
К1нчаnос• х1то. Рад, не р~.ц
що це nняв? 8уотр1чаtt-но

-

переходопиtl JІІ!Стопа,ц.

І,

горблячи Dз.дnиклу ~nиву
обз.ймах теnлого паJІьта,
~длиnи~ заnах нафтаJІ1Ц1
ЯК маТlОJІИ дух RODтatl;

D

1

ниШком починаtt про Dеону

якуоь
копе

Dlpшony
таху

неDарту

~

чаоу

канlт1.1Іі,

не1нтереону,

1

зусИJІь,

як

1 зак~нчене допз.ру
поро~в л1то
Рад,не ред
на лад вео1ннз.й стро1tь 111~

•••

передвиио~и~ листопад ••• /Р./
аа тжс дукхи окрз.зь nраDить у є.Плухниха nеса~О7ИЧНО забар-

Dnеииtt евепоио

-

н1чик з.н~им не nрикметниtt, ~p1u т~~о рафlвоnано

rо миотецтDа, яхе надав йому бевзаотереино ~роі особиото1 ~овад~
В0~9И, ~ба 8 ЩОСЬ уперт~~е
З~О~8DЛе!ШЯ СПО~ВДlD прО DВ8ЦЬК3.

86

up~! в мен~аJІЬВlОТІJ ар~лого UlX7? Проте як кntto~epн~ пое~ вадае
т~му тр»!е:меDl l!Ідивlдуа1І..Ь11ОІЧ> емоцз..йноrо ~nучаина:

С'!Ор.

47.

~оtои замп1лий.1 хио~ки~.
~

nер~и

SJCY 116Bl

в

1

берез1,
DlДІСрИЛИ

ка~ьnи,

ДМЬ

НИ

даnио,еабУ9У- nеnюстхп
nуот

..

•е

дитячих,дrшу

чио~,

1. першу ауотр1ч, і любоn
уое,

що

nере~ити

-

зgon

нам не до хиотуІ /Р./

xpa-

С~ИХ1Q~ичиа оу~н1оть л1ри~и П~:никоnо! nо~агав г ~ахоку
lh~GUY иаd~иzе~ до вnичаttно1-nоточно1 коnи; •об ~ище вторинна я

*о~, trоииа lf ви~ав:а риса вlдд:Lл.яла nоез1ю в1д прози, Гроtе Dl~
Дlлаиа tак рааюче І 1sдив1дуально,

з таким неn1дро~nев:ик ~ов:ок ~

оообио'lоl дка~1t /здебlльmого·у· Форк1 еn1гракатичпоrо ·~анту
ваnри•1в:Ц1/, •с ц1іий n1рш едавтьоя, ва еаков:ом коитрао~у, тtк по

'la

ета~пик,

•о црева1чи1шQD

•&

в:ааьв1~к,

•

~1льша частина nиваа~,

1

вnхчай~шик, тобто- постаnко ирапху над

нмьюшик е в&%'ап~в:е '!.ПО- дtwп:
O!IO't'Oдm.

1 -

пероо

·~

ба-.

,

С1 ре кm~чка в а n1:кв:a:r.m
І

'ик

таке,

ях

•·· Н1 ч ••• К1.кната •
.·
•

nчора...

Перегортаю. Рабlндраната

Taropa.

Кр1Ві

~лини

n1~онниц1

допе людоь~а,

. иа

отор1нках

чудна
чу:оrо

н~ч

я:ка

внадnору:

-

ти,

тnоР;І

Пр6Dду 9DОЮ щуRатиІ /0./

Оце юиоеке
~ише 1в:~овац1якв

t.t

оuадне· киотецтDО а:р'lИОtичв:оrо oпepyDaiiU оакиw
оа~в

та нюаноаки. o~paa1n на sагаа~нороsковкомутЛl

nикzвду - ~пе~~оя D л1~ервтурl /ва слушною анаяог1ею до обраеотпо~
рчих ~ote~tD/ 1мnрео~он1зком. В lмnpeolORlЗKl n.оежичниН образ не

е Иl 1.капевтвах давоку тnopOD1. • н1 транс~'ендентІіик Моку 1/: бо n:.!I
оак

18

~ебе tахий ~нnчІвніоnо оубтильниn,

не ~а~ .t~ише

D2..Ц!lHXSX e:u:oцit! 1

такою 111рою в67д0Dави~

приома·:к·ах сnрийнять,

що не

.

J4C2ШG

об• CJC7ИDJІO вивна.иtи, чи значення Мого е 1манентно nрита:каннак

no/•s у ХПЯОИЦИSМl/J а ЧИ потре~уе, ДЛЯ СDОГО адеХDа'!ВО•
роеири~tа, апертання до позаестетичних чинних1n оn1тог.па.цу
an-

e~Иitl !D~py
~

top~oro /як 1 ~••~ол1sк1/:
І

•

~о3чиІ Я зв:аж. За ~сз.ма ~оnаки скерк 1 сnуотоше~n сади,,.

хмо.цв:иІ

Де вaDta пристрасть стала noІU:..~ иаки,

као ров4jІ"чаючи ваеавс1;:и І

1aJI11t, ша.п.1й, ~з..д ровnачу on' я:и1яийІ.,
Що розnач той?
ка.рва :а. ·nyottaJ
- Яи n1ано ми серця о :во! оnив:вяв

P1-.:r

'

-

Яв роа'~днали ранQ ки ~уотаІ

••

t_ ·
/P.j·

ЧИ П~ІИ10~~ роехривав~ьоя в хон~ексту цього в~р~ ана~еииьова

иороиа аиtаtеев ваприк1нц1. /"nз.вно

-

"рано"/, в. чи моj_Се в<;>ха роз

врпва•,ьса~ обраввого хонтекоту ц1лої в61рки "Р1~аоваrа"?Зохрема,
чи пов•аааиа Іова оаиt'етично в вовн1шкьо н1бв ~од1бною антиt'еео~ в
7Ае еr~ав1Х ви•е "nрисвя~1" авторо~1й:

-·-----------·
.,.

~. Р:&.две

нащадки безсторови~
простят~ кен~ ~ помилки И !а~ания,
п~ев~й оум, 1 рад~ст~ передчасцу

1

CJto»'a.

І

•••

/Р./

'ЧІіІ иa.цal)tJtO.a до веаемиого увгод~ення /в раках давого

nочатОІС ::1. в1.иец1 сл1дуючо1 лю.бовио! еJІег11, -~ иtо,
:,;са·е

s

и1.й

-

чи капорний

·no

заклик,

:власне,

\'l'OP7 /

пере:еа

а чи к~нориа реsиrиац1.я:

то~ 61.к nристрасти народ~вться н1~ст~.

О, сnрага вуст! Гарячий поклик т1лt.
Во1стину прекрасен ї~ nридlл ·
по ~ой б~к 'пристрасти нав~ю~ати И~АНіо,~І·
Чого з-z ти :m:дen? Лииилося тав ке.поt ·

РоsкриИ об1.1!:ми, наче поках-хриJt·-

.пети й дети І .Це.

:.t

. що

те,

·

ота.!'ИО!І liaJio ••• ·

По той б1.к ·nрис!расти б&йдупоо~и пр~1л. /Р./

-

о

•

~аа1 питання не надаються до·одцоеначиого~ро~в•иваивв, бо
пое~ичииІ обрав скр1.sь вбудований ту саме так, щоб ке~а його з.ка
ие~иоrо й трансцендентного значення диuи~ась принципово непевною
~ерее вкрай витончений 1, скавати б, "lнфlнlтеаикаJІьвий характер
оекаитичиоі специф1ки. "Що кеІ:ІНе ол1в, то висJІовитись .иerne"

ttoro

/Р./,

-

невJІо:авз.

оrо.пооив nоет, бо тут .йдеться не про слова, а про к~Іхе
тоиа.пьиоот~

_о~нсу:

Хмари ц1, -так1· безфор:ми1.,
хеч~р цей, 1евбарвно ов1т~ий
во9

неначе

мляв1

-

TlHl

в бевгомlНІі~й nороmечз. ••• /~./

3. о
Про ОИJІа~иlО!Ь 1 трудн1сть дього сти~Ю,
Н1тееика.и•вомt характер1

васноваио~ на 1.иф~

естетично!· обр~внооти,

О31дчить той фак~

ЩО Й ~К 8,fіЖуХВИК • далеко найвидаТНlUИЙ ~аІотер ~мпреО~ОИ1.СТИЧ•
во1 поев1! 2o-ro о~ор~ччя - не в1дра~у оn~нував ·його видиму Іпри

fОд:вз.о'l':ь" ta ·-·б·еsпооередн:L·с'tь". Пop.tra .зб1рка л1рпии П~mtииовоl Дв1" /1926/- перебувала ще вначною м1рою rt1д ~nпивом nретено1.й

но1 І ое~икентальноі келодеRда:мад11, куJІьтииовано1 ва тих рок1.в
Д8Ф8.JІІК1В06КИІІ ~ Г,КООЯЧ8НRОК 1 а nlBIIliie - О.ВпИЗ:ЬК"О~ .Т,Мs.оеикок,
в.соо.,рою't

Н знаю,

перекують

l

буде родюча ~екля

І

будут :Ь ОД1І1. КJІЮЧ1

paJia

иа

не

одмикати

ус1

кеч1,

ца.

оерця.

Я: внаю!

1 буде тах,nnениди:vи

.

з:J.й.це кров;

1 .п~зна:ю~ь,

.

яка на окак·

.июбов •••· /Д./

..· ./. ·- ··•

в.·Дв~· органlчне тя~ння поетове-до рафlво,&но-цри~жтиеио

JІО lкпpeoloJD.вq рав-у-:раs. nерехрещуетьс.е. в естетично кеиt~овар'1'1.
овики ВU1.Х&.ИНЯКИ НЦ 60~Іl:J.ШН:Ю ~фВІСТQо:ВНlС~Ь:

' ·· •

Де :к оно'ші:~. буJІ:и, - · t1ат.авё.е.
За ІСJІУНЯUИ

-

чати.

·-

•

..

,

..
h,Цие

Cxono

-..,..----·

-------------------. ..

--·--~-

Моие, "Портрет дор~лна Грел"

.

nочитати?

О,

'

майбутне мов!

тисяч~

длл ~~е·-~

-.

ол1в поду~»!

.

Нащо~ в'їлись ~о оа~~~о сер~~~~~бер
.

.

хул1 та ну::tа? Ід./

..

..

··

·•.
. •. .. ..· · " . .

)•

··тt в:ааеJ.-еаоПреоз.онlотичЕl тенденц:~J: .васТупlв ··»·дpyr:LI e"lP•
ІХ~ ul)eeist - •РаІШЯ О8з.в~о" /1 927І
помз. тни;й ота.tt:а.о'!ичииfІt,.JІЩІ~:а ~е

-

охияои•:~.:а, •окрема· М.Рильсьхого. Це nовначаsт~оа ва ·пиаа.и~І

будо:а1

oxpexoro

вао:кру-г.uио1

·обраsу, на рит:мз. чно-синтетnчн11. r'P~~o~!·: ~реко!

..

о~рофи:

.

r

.

.

Buc:.

у природи творчого cцozcQ• ;.
В ДН:l. вереснев:L. Мудро на вема~,

ях

в~д

овер

порослих

.

осохо~

худись нЩnз.вдень линуть пуравя:~..

.

..

· ·· · ·.
. .

'

t

•

/0./

Чорез нео&пноицивм м.Рильського nоет дооя~ае коuпоsи~:~.Іно!

Д001СОВ8Л00-tJ4. В8Й:К61-ІОR1ЧН:l.UОГО КJІНОИЦUВху, ЯR 0'1' у еJІlдуDЧЗ.Й КЄДИ
'l'В.Цl!, ··Q В IQ.I навряд ЧИ МОШІВ заnеречува'l'И ОТИJ110ТИЧНИЙ
ВПЛИВ
Пуl.4С1.В&:
Що день все глибuае свз.доМlоть,
В.Се uирnиИ
у думок,~а приотрасть тихuав
Натоuз.сть

posuax

•••

nере,ЦОСlННlЙ ХОЛОД01С.
чуття голубить
Дивно чу~и,

•••

ЯR

в1д~ннвnон

ти

вот•е силкуючись
де

грань

ІtО в них т~

11{0

tt

тиu

оак,

збагнути,
1 ча~ах,
Ди:ко вна~и,

вм1наи

з:м:1ни І

про.холонувnи, чуття
sалиnать б1ль утрати

в тоб~

по!'ребу прагнути пиття І

.

- ·

•

'

·/0./ ,

88

•

По~еаеzа tt ц1лnй в1рп розгортається ва совои~ в~Ииоrо вираа

но вzяои~иотачи~го обраsу,

ход~, ~адукаива оелянко"
Ие чуючи,
поnовк.п1

•••

як от в у~с1бненн1

Rлaв:Lt."].,

Та в того,
1.НКОJІИ

.

.

первбирала ти
вадумана

r

xf

При

тривоnиа;

.вдавапося, гукни тоб1,- ЛетиІ
1 поnернути в~е не мохнаІ
я:к

о~еии /"Що

О./, або ~~вн1цз.~ майотер~І ~ег~і:

-

лІС здрига.пасл ру:ка,
стена..лась

.в .еровум1в,

вон-І!'и,

...

що скз.льки не гуха.І

!l'И розучи.nася л1татиt /Р./

-

Про~• цеІ вп.uив хлясичноl образности та хокпоаиц11 не иаие

Х:ИІ'Іt дr иаttr.аибинп1аих 1 найопециф1чп1nих рис ІІ.uу~и:ко.вого О'ІІШr.
Адзе обраа~ст~ у ньому мо~е бути й ~1доутньою- а ва харах~ер~
JЩ:ll •е щ tрохи не юшиваs :

~др1сть мудрих~ •• за гр1х sxиtt

.

•

Марнз.от• всю Ії ~JU1 внати?
О, проклята з~ичка руки

·~ .

~ор1нку nерегортати!

·

Мохе оnравд1 в.он ·цравда '- :мить, , ..
. к~ ~ ~ 6е~ертН1 ~ти~~·

t ' .•

Р1.дпе Слово

•

О, RОИИ

-~

6 усе nере~ить,
еровумхти! /0./

788

Та• еамо 1181!0 nasuttь обраан~оть

1

в наве.цен1.tt вище"nрио:вя

~· ~а • • • •і~nвоваге." /"Суди мене судом твоїм суворим ••• "/.

Пеее~а • ваевмперед мистецтвом образного едDва, nроте
oб·~erz в• !іІІUJПf•тьоя.· Поряд з :).мnреоlонlстичною образю.стю
еа·s~ІВХК • ДЄД&Лl МlДН~UИМ'- ТЯ~lНRЯМ ДО КЛЯg.чно! ОТИЛlОТ~
waopq~ & 1 П.пу2ШИІ<е., може, ще ~иравнlL:е хараІ<терJвуsтьоя

u1

D.1t OtXDИK !І fОИОК ~раг1чно1 lpOHl! - ТОНОМ, ЩО ПJОСтупаs СК,Р].З:Ь
И80ПМ1В880 s. :вt··~иnав, п1сля. nарадоксального "пуанту", хадного
~Ж ма :•аuаnаввя" n:1.ричпих чутт1в:
Кооивuи дядько на увл1ооl ~ито,

об ~овтий череn кооу загубив •••
Кого tt зав~що тут було ваби~о,
Х!О l ДJІЯ І<ОГО Bli< OlllЙ загубив,.
йому бattдyue.,. Тут 1 на мlОЦl боІ),

~

!t'ai<e

дор1дне

зtито

:L

густе;

·

.

а що ва гн:Lй хтось ~ертвував ообоr
nуоте

•••

Косар охиливсь над р1.ччю дорогою·

-

косою ср16ною, що череn ~ощербив,
череn тоМ в1.днинувпи· ногою

1.
..
ЧJJ

xozma,

ПоровRидало

uacl - nроговорив. /0 .. /

а. приводу т1вї "тре.г1чної 1рон1ї",

nосилатись ва

ІЗ~ІО~4д Пп1zвик1.D? Рос1йсь:к1 л1тературознавцl-формал1сти /Б,
Ейхеибаух, В.Шклоnоький, Ю,Тинянов/ nочасти nомилялись, обстою
ючи ~еау пре так .званий письменницький
111~er~:sд пи"ь:меннина далехо част1rrе й

сnжтогляд як явище стилю:
глибuе визначааться не

1

411tера'l'уриик О'!МС'-'м, а лlтературним l!анро:м. Так
в Є .Плуюшка
пе&ак:а.отичпа оц1н1<а т1в! вульrарпої буденщини, що ї! чомусь

1-

кенуют.tt "peEUIJ,BOD дlйонlотю" 1 ·1., равом з ти-м, 1рон1.чне :ставлен
ня ДО BOR:КOl »:pl! ЯК тако! - DИПЛІШВ.в не CTl.JIЬRИ В lмпpeOlOHl.S
~·

D

•1n:оку,

о•lЛІRИ з

афориотично~сентенцlttного л1ричного хан

~! .-о е принципово несnолучним з удаваною.або tt nроотодуиною
DИlOt~ ептИКlотичних CDl.toonpиttмaнr., Поез1я 1нтеле:к~уап:ьноі
~ри на ~1ДТ1.ииах е:моц1.й не

'la

~ рокантичних
~~tоку- аапряn

»

РОО'ІИ й ІІ;~J!<юtи. Зqкрема,

ts•

/~и

to

терпить

nростануватооти,

не

терппт~

неоромантичних 1люз1й; бо й не.ttкенпа поступка
поебаtшп:а б .ч_ихц1ю Плу:mикову її а6сОJІютно1 щn

куJІІ.rивовану насьогодн1 ро:мантn:ку "Жи'l'"

"~аи1."/ Dlднидав поет 1з рафlнованою оаркаотичн1отю:
В1нпо в оадоR,
приокачують

тож nахощз. зела

менl

nриг1рн1сть

л1:к1в

.....

Ска1tи, недуго, де ти сил пвяла
·
хап:еньк1. радоот1 ~овдмухати в велин1?
Чи вакриnає TDlй уnертий хар

•

-

oдtty з химер nрехитрої н:атури,
ПОDНОта ~ИТТЯ ЛИП СПlЛЬНИtl ~ар

l

Фармакоnеї 1

темnератури? /Р./

ПрОfе, ероч~ння 1люв1й не е nоворо~ом до так звано! реаль

•

~осtв,
хоч Іово оаме тав, черее стил1зоваиу стри~оть зикха1:11 пмек011и І •лsєтьQнс
:ВОю zхорожн81f.У nотоttбlчнихаl)ер.
в~ ~р 'o"1u..~y не.ве.лич:иий,

hдне Слово

Стор.51

•

. '
х~~а· не

~ичерnано

їх

теnер

n1дручником для оемир~чки? /Р./

Звичайно ж,
що

сnерта ·на

це т1льки lрЬн~я. Не

г1мназ1Мному nlдручнику,

всеn~знання не виnравдує
nосередньої тяготи:

сама лиже та

.а

й

1

з.снування етично

-

Каменя один nрид1л
В1тров1 один закон

то

не усував

його

без

•

nитати

бода~ мети

-

Та хоч як

реальн1сть

лежатиr
лети!

Т1льки я nоставЛений

Як не n1л1,

"реальн1с~ь",

nравдива

•••

-

в лиця ·свойого пот1

Зважу мlру ЯВИЩ l nодlИ,КамlНЬ той лежатиме
пот~м,

1

Е1тер ·той лет1тиме й ·т·од1., /Р ./

гр1х,

В чому ж вих~д?. У сnо:кої резИrна·n,~і /"з. nравда, 1 рад1.С'lЬ, ~

_1

б1ль не нав1:ки!" ;д./-

де в qому ще:

1

ДаремНо шукаю розради
П~д

nрирода!

ClHHIO TBOGIO,

Твої

голо~нІ

невмирущ:L

І шум молодої· д1брови,
І

·І

-

степу ранкового me·nlт·,

гурк1т

nравз.Чного моря

-

Уже не. здолають,: я.к nерше,
Той голос.на мить заглушити,
Що. в серцз. свое: му вчуJЗаю!
Пк свз.до:к уже неуважний,
Як: г1сть, що давно звгостився,
Не раз уже чуване чую,

..

І

. Що

т1льки

Що

тоМ

голос сувори~,

в

серцз.· своїм ·наслухаю~

t!

чутИ'· ·ttoгo не хотз.в ·би,

._

Менз. одИнока розрада.!,/Р./
Це голос мистецтва,
як

складання

Щоnравда~

в~рn-в

на

нз.де ще ця

тема не

Tenep
все

Отже

тему

uен~·хвилюе

те,

що

про

марн;t.сть

..

1

в1рш,

в

забути
коли
все

•

що

так в~ртуозно:

слова;

:мовч:а'lІ'І

розмов,

початий

не кз.нчати в~ов
СЛОВа ГОТОБl,

сnрийм~єm
те,

чуваних

нудьгуючи,

Бо ЩО ТОДl

зохреw

як 6ув·ало,

дзв1нкої фрази голова.
Н1, все чаот1m кортить

'·

(j,

:В1рmосRJІадавня.

мало

замкнено

nз.д.шелест

r

мистецтво як розрада,.

трактувалась

не заn' ян1в;
з

-

в1дв1 чну

не

без

•••

:к1нця

дається

мов1

не nотребує оливця?/0./

IlpQIBWJвmи ае І<олись уп~рmе, ми трохи злнкались: а що. яв поет
з. сnравдl аамов~не?
Дещо згодом ми зрозумз.л~, що тема про ~-

1/

-------------

1 І Див. огляд української поез1ї в двохтижневику "Jl~ тературе. 1 шr
бут", 1')28, ч.4,

Р1дне

C'l'op. 52,

Слово

.1

·Дремовчання- nрегарна И шляхетна тgме.,
що великий nоет в.ца
тен вар1ювати її з nевичерпаним 1 неперевершеним сарказмом:

дивлюсЬ на· все спок~ttними очима
/давно СПОКlttниИ 6ути Я XOTlB/-

.1
а

вже

б~ль

не

т1шить

її

вищукана· рима,

-

шукати

И nогот~в!

Коли д~Мшов зараннl~ біль ревnлати
збагнув

усю.непереможнlсть

дн~в

~

чи

nотребуєш час тв1И. марнувати
ga лад вак~нчень, суф1кс1в 1 пн~в?
н~. на вуста усм~шко~ г~ркою
Jlяга мовчання мудрого печать
Дар нелегкий ~am, досв1де й спокою,

••.

;

/0./

·дар роз;Jмlти, .. знати і мовчать!

Адже в коnсеквентному ~мnрес~.он~3м~ Плуwи:ковому чи не вся
ка тема перетворюється н.а рефп:екс~ю авт·орового ставлення до ТlЄЇ

темиJ тобто на тему мистецької т)ворчости:

Н: знов на хутор:І... Шо:ішовий ~м гаїв

1

nрисnав усе н~двор~

~ гоопод~

На.вlть здається, ·що думки: твої
·додумано,- 1 вlрm:ув.сtти гбдl!

•••

/0./

-

Проте, самиМ. сенс миотець.ко1·: т·ворчости
це И в та найгли6иннlmа реальн~сть, що п1дnадае ~1д радикальний окепсио ав~~
Мовчи!

Н знаю.

За

во1ма

холодний с_мерн, сnуст ошен1

···

В1зьмись вог·нем,заохни

· ·чудний
Виенсвок:

чарnилом

·вогонь!

1

на

сади •••

словами

/Р ./

раптом nрохолонь,
яномусь

в1рn,.,

щоб не скавати г1рше •••

тЕорчість мистецька мо~е й nозбавлена

fеІІ.RО}Г,( раз1 ·неn()збаnлена· насолоди /бо ж розрада!/,

1

cegcy,

/0./
та в

насолода

в: щира tt чиата, ц~лт<ом в1льна.. вс~х 1люз1·м та 1деолог1.И 1
Hl
в1д чого· не залежна.· Ота.н. nосл1довна переоц~нка ц1 нчосте.U n1д JV-

ця

то:м зору ::J.ндив~дуальної щирости закон-ом:t..рно призводдть ,)J,O чисто·
го еотетизму, до. :виенання автономної
самовист-ачаJІ..Ь.Н.о-ї .вap!L'-OQJri;
.ми отецтва:

1

:

....

Минають днl
!'Инають л1та,
Чао
горами двига!
І

1.

сум не

тани~~~

.•

рад1сть не

та

І ~~льки·нез.мlнна книга! /Р./

.••

Це дуже скромно ~ непретенс1Ино сФогмульована в1дм1на в~до
моl, проте :не()агато-кому зрозу.м~лої,Rонцепцlї мистецтва для мис
тецІJ.ІваJ

-

бо ж nоет жадною м1рою не nретендуtt на те,

·

тали або почитали:

·

щоб йогочи

· МуДрОСТИ не ВИВЧІІТНСЬ чу:іОЇJ

треба пЬмилятиоя сами~.

/0./

де Иого, як артис'!'ичну 1ндив1дуальн~сть;· взага.:111. ·не обхо
обходити не nовинно; ян сназав колись славетниt:t Моитень

дить

1

сить
во

одного; мен1. нав1ть досить н1. одногс",·Адже·чисте емиотецт
т1льки те,~що мистець творить длл себе, ·Нl.~кого читача
чи

"Мен1. не треба численних читач~ в; мен1.. досить :кІ.льнох;. :u:ен1

-

глядача,

поза

самим

собою,

не узгляднюючи.

Інакше

бо,

в

чому

до

tto-

•

С'!'ор.

Р~дие Слово

53

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

ro

~ир:~.с-.r:ІJ?

Та й чи варт nоетов1

-

обм1рковува~и

як писати мусить в1н, щоб Ле~а
рок1в з n'ять пром1ння золо~е

на трун.1. у·нього не sмиваnа •.•.

/0./

'Зре•tою, оам nоет зовс1м не уповноважений судити про !е, •• 1
ким сцриймає~ься uист~ькиК тв1р. ТоМ тв1р - не те, що мапо nос~
ти за Uого ·впаовиu задУмом:

•••• 1 nишеш
••• 1 знов

Напишеж, рве
І знов не так
а:

ДОКИ

СЛlВ

ЦВlЛУ

знову!
не те

•••

nОЛОВу

у~о:ма з nам' ЯIJ!l. зкете І
І заtре:мта'J!ь в куточках губи,,.
А 1. стина ж така ну дна~
ус1 слова збери, v1й любий,
дуІl не вичерпать до дна!

Хай нерви збуджено,
ти

ввесь

у~й

хай схутий

надхнення

холодком,·

ОПОR1.ЙНО·П081Хну'1'И

/0./

над недо~1нченим рядком.
І це дуже добре, ~о воно '!'аи в

~ авtоровоuу

-

що DІіСл1.в не дор:а...u»&-.~

-

~о 1нааие не варт було б

вислоз~n~~с•;

В Гlмназ1ї, де н·кlнчав науку,
.О~ИН · ДOBГOBOJJ0011ft..:J'1..1m&SJIC4f
.цо

в1.рnв

-

так

з

-

нудьги

;за форму д6аючи,

нs.важив

та нехтуючи

.що

довrо

я,

!Іа

НіОГО

З~Здриu:

за

р•rками у

руку

змlО!/,

туз1, ·

OICOK"ItQГJI.IiД8.B;

яко1 муки ~1н кен1.

завдав,

·

иsнованиІ! в1д ворог1в 1: дpys1:nl
Аде ще дужче заздрю я на ньоrо

tteuep 1 . .к·о.ttи дов1.давсь вз.д людеК"
що в1~,

Н1,

ROJIИ

вмуzн1вии,

в1риика й мanoro

:~е наnааав ·н1коли 1 н1де t /0./
'fBlp д1.йоно МlО'!'И'rЬ .O'l!Y нез6аrнеину еоенц!.J)

арttи~му

в~н окр1е• ~ ва во1х оботавин оак ~дно про~овл~wе до г1дноl йо
~о чар1з ОD1докоо~и- немов тоИ nри~~ивниИ амулет,- у ~-І~і

·

sхимо~ ~кахс~аА~ром ~о6утий:
За даввини яхиИоь дивун незнаний,

1

жрець

мисливець,

1

воїн

nоет,

·колись зробив соб1. з копитцЯ nани
В1Д мар НlЧНИХ uадlИНИЙ амУлет.
Коли р1з~бив невправною ру~ою
уяамоR
що

на

ро~у,

ово1 чаои
t

t

І

чи

дозв1ял~

f

8

s
І

гадав
nрацею

про

те~

тако»

прийдеmн1uи еплете?
І

І

t

8

8

8

8

І

І

А цеИ есnанец), взлвми до кимен1
нуzденнпИ сnадок в1ри дикуна,

чи по.к~адав, що в н:J.м.первlсниьt ген1lt
па во1 Dl t<И nриИдеин1·· залуна?
що вже онух ttoгo в Іаст1льї рlдИlй,
забував славу славлених nод1К,

--------·..·----...-----·-

·-----·-~·-----

Р~дне
... ........:----

.. ~-

Сл.рво

----------

не раз забуде ~ держави~ злидн~,
в той амулет впспивши nогляд св~й.,,
А дал~ nрийде той дикунський витв~р.
десятки рук, к1льки країн~ м~ст,
та~и.М вм1стовний у р1вь61 нехитрlй,

такий безсмертний, ян ~ творчий

;о:;

x•c'r·!

Складне nитання про моральну в~дnов~дальн1сть або. нев~дпо·:вl
ДВJІЬН1С'1'Ь

письменника

I'O виолов1в

ва

евентуальн~

етич;но неrативн1

Ha<rn:lдtcи

..

tto-

вже в "Жабах" Аристофаноіих диску-тувть.оя 1 наnевне
не за вао до остаточного розв'язання нада01.tь.ся. Са:м nоет додержу
вав ЩОДО ЦЬОГО ДОСИТЬ СВОЄрlДНОЇ ПОЗИЦ1Ї 1 ЯК .СВlДЧИТЬ.ЙОГО
~ка
ва nритча про премудрого Зороаба:

Вlн був. мудрець вс1:м мудрецям на диво,
навчав
хто

в

то~

науку

велось

Та
вlн

дов1льно

сон

В~Д

соб1

який то,

навчає

CR1B

десь

nочув,

nровадили

та

щасливо.

з

учнями

як,

не

в

гуртl,

nоснувmи,

т~

розмову щиру

мабуть,

щастя,

ЙОГО

вмlв,-

насм1в,

стомивтися над :м1ру,

спочивав

про те,

навчати

вдатися

раз,коли

крlзь

коли

1

бо щастя,
ту

-.не

Щ8СJІИВ1Є

в~н.щасливий,
дарма

юрма,

.

мов води taнroвl nовн1mають Bl~ зливи!
Тод1,

з1дхнувmи,· в~н оказав:- Дурн~

ви!

Де ж бачили ви nчител1в таких;
як1 б того навчали, що для них

n1доме добре?

.не

Q'rжe,

-

/0./

·

за остаточним рахунком, n~~ nоглядом з1~ - важи~ь
не творе.ц..ь.. n-OrO'IIJ.в, а сам JШше-'!.В1.р, ·ян ~вктиво~

TJ30P1Z1C'l'i 1 1.

па й хонкретна,

а раsом з

тим

~рв.цз..онз.зt.ЬИа. краса,

що поєднує·~~

6~ бу~тs ~деаnьне И реальне:

.

День в:t.дшум:.L в, Померкл:v~ в далин1
Гlр сн~гових 6л1до-рож~в~ перса
Базар ·6езлюд~~, Пора
:мен1
з крамнички за·тхлої старого перса,

..•

tt

в1д чару тих nоблякл:их кИлимз.в

••.

Що,коли б я чи 1нmиtt хто зум1в
1 nростоти
пишности такої

1

в рядках своїх в~рmових досягти?
- Багато 6 ти

чудеа тод:t.

•. ,gакоїв! /Р./

Що ж до сп~вв1.днопrення мз. ж самим твором з.~ з:м1qт ом, внладеним
У !L'B:Lp йоrо тво:рцеu, то воно може бути ІІlЛЬRИ співв1дношенням тра
r:t.чної 1роиз.і; адже "в пое:зз.! х~ба вряди-годи .якогос.ь зшсту набl.
жиш иаяоrо" /О./

~о висловит? чужої Ролови
про л~дське

~ум CБlTOBИtt

серце домисли

готов1.?

.

в маmта61 ntнз1тов1м? /Р ,/

У ОВ~!Лl цього абсолютного естетизму буденна реальн1сть
часо~ ~

простором

сходить

нанз.вець,

обертавтьол на

не1сто~ну

з її
1~ю-

Р].дне

Слово

C!L'op.

55.
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з1ю, В "Рlвнова.зJ" ... трет~tt з. останн~tt зб1рцз. сво!х nоез1.й /Да.това.

1933-34

нз.й

ронами,

nроте

"Українс:ьноrо Зе.оз.ву••7

го
ти

1943

оnублlкова.нltt лише

р,

4-wy

в

-

сприИня~тн метафlзичної р1вноваги
тобто фундаментальної
nростору
св~домости 1 т1ла М дуm1:

-

tt

JilHll

Пз.дJ вз.т.ро:м згинаючи
nовис

том1

Є ,Плужник найбли::асче n1дстуnав до мистедІ'К~

...

неруховиІ за

•••

едиоа

npocтl,

в1кнами

дощ,,._

К1ината
який необме:ени~.nрост1рІ
Квадрати nаркету
яких 1ще мощ?

...

Вдивис~

уяву,

в

ян

цю

••

оут1нь,навколо розли~;

брови,

докуnи· стягни,

чот~рИ'краї Н8В1ДОМОГО
це. ~lЛЬ!.<,И

КlМНаТ'И

CBlTY

ЧОТИрИ

0~1.НИ,

-

То: мандрам душз. не давайсь на nо~апу!
l. чао~ заощаДжуй, 1 рух економІ .

.. .Помалу
·
о отається

.

дощ. за в1кном ••• /Р./

·це Пt)чина&!І'ЬСJІ з суто лз.тературних мотив1в переваги !L'вор.о!. фа-

а~аs~1 над емп1ричвою д1Мсн1отю:
ЛК все ЖИDе 1

течуть ПlОКИ цуотедl,

іх тихий желест, як ~ nлеок води,

чарує думу. Мрз.Инику,
ва.ttкра.ще чу!L'и

іх

гхяди!

з-nз.д

стелз.,

Тож не nа.куй валз.вок!
У~й
мо:zе

закрити оч1
И і-воя з тих

1

Мап 'Se ру•!·

чекsти,ба.га..'!Іющих· душ,

що вu1ють воесв1т слухати а к1мна.ти. /Р./

що
чпу

43 цьоrо no~aa подецраи химерна тематична Д»~новlст• ~вору,
D ньому lJІЮЗЗ.Я 1. заnеречення 1.JIDB11 cпn:l~Н.I>"l't.OJІ в зсаеа.о»у._ор~
8.ЦИ1.С7Іr:

'
Щасдав.о~о-- .цня,

.

проминувши а.т оаи,

я

О'Іав

1.

древн].й дикун,

мене

І

на JІІайдЗJf'оnм

на уал1

001.

доnго ми

.

з

you

DOТpODlD,

1

жоколядниn
о виJІІсЄ"ННl :м

Мшпи

з

гоп:и~,

зуотр1 в

ним,все

аж доки той остр1в nlд ноги
прехрасни~ уламок того

•

........... , ....... •.

згодом,

що

Я

n~epy;

нак ~1г

OBlTO!L'Dopy.

що вна.ний

І

•••

вище,nсе

нав1.ть

СуМНО

з казок 1. незнаниИ

ще

з

nже стоячи

знову на бриrу,

для

даuно

в1рm1в

ДИВИDОЯ

D ТУ

книг

заотар1в,

ЗГОрнуту

КНИгу,

де вник це~ наИкращий з ус~ оо~ров1вt /Р./
Про~е да.1 ·з ц~ого конкретного в1дчуття lJІDЗlйнооти часу ~ про
атору виростав ововрl.дна "uагз.я олlв'•, nроснкнена наnруженою 1 KOifOpomiOD а.тмоафероЮ 1.реал~ности, чимсь nод1бним до окул:ьтноt катер1.ва~
ве.ц11

небуття:

·

Clpl

вулиц1!

••

·

Тихl

кури!,,

/ВпорJідкуй згадки, nnopя~кyttt/.
Вlзник, бородань nохмурий,
Куняв на nередху.,,

Ось l
З

BlH /~к 3 ПОD1СТИ DЗЯТИИ/,

МЄЗОRlНОМ

ДОМОF

В

оадку

•• ,

с~ор.

56..!.

Р1.цне

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

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

...

_ _ _ _ ........... - - - - - - - · - · · · - - · · · · .. _",_ _ _ _ _ _

Любистку naxo~

М

/Вnорндку~ згадки,

-

........... -

...... , ............· - - - - - ....... _ _ _ _

м'нти

- - - - ........... -N.

Слово

- - - -

•••

вnорндкуй!/

Ми nриїхали ••• Ах, ми- вдома!
Пес Треаар нам руки лизне •••
- Яка тиша знайома!

Мовчання

Ах!

нке

ц1

гр1ане!

вулиц1!

Ах,

ц1

кури!

/Вnорндку.М думки, вnорядкуй!/

Може краще: El зник n.охмурий
Ха~ куннена nередку? ••
Хай nлугв.ннтьсн коненята •••
Хай Гj.аникає домок D садку.
Любисток

1

рута-м'нта

.••

/ВпорндкуМ чуттн, вnорндкуй!/

Звичайно,
rо життя,

не т1льки

вонкий

все

nесимl.а:м:,

окультне,

неминуче

а И уснка неrац1н емnlрично

викликає

n1доару щодо моииnос

ти затявного недо6рох1тства, бо~ длн людини, на жаль, б1льш нlжва
турально триматись т1єї сторони, у нкої, на її думку, б1льше шанс
1щ усп1х; а nроте, силою тих· Сщ.dИХ n1дстав, єдиниИ лише песиш.ак о
статочно скр1nлює реnутац1ю ЦlЛRОDИ~ої неп1дкуnности~ От~е, не
nи
тати иавмо
чи багато у:країнськ1й нац1ї користи а nесиш.стичної

-

e_зli Плухникопо!?.

-

а. того,

"

no-

що Dlн так гостро nоставив nитаиrнн
Д.uJt,
якоl радооти з. вт1хи кожниИ а нас nриходить :L росте?" /д./
:L
не
дав на нього nозитивної в1дnов1д1
а радше маємо казати: нк багато
1й чести з т1вї nоез1~!. Бо честь нац1ї
це щирз.,мrь-.ї..l_~е.ц.ьtWІ'-0
ген:~.нz

"

-

-

Цв1туть думки, а на слова cкyn1me
Я знаю сам,- росту, М1нню лист.

•••

- He.aйtt, кому не л1ньки, nи.пr·з,
що от, мовлнв, ааnеклий nесим1ст •• ,
Я :nочуваю· так: скаАу - бо мушу!
хоч

Коли

щось

своє,

не

казане

р.а:дкам н:кимсь. ав1ряти

ТlЛЬRИ таним!

-

н1ким;

дуІІІJІ,

/0,/

- .

О. Q11Ьk.ИЧ
МЕЖА

По р1вн1й гран1 двох ов1т1D 1деш,
Що, наче скло: невиди~а 1 гостра.
І тягнеJ рве глибинами безме:
Одкрите серце ненаситниИ nрост1р.

Стуnи л1воруч: легкий буде.сnаді
ПовlЛЬ:ЕJl луки, . мля:в1 серnентини.
В1д 1нтелекту через хл16 назад
До жаху l безсонности кл1тини.
А вnpano отуnиш - ~р1рва 1 nровал,
І знову сnл.ес:к. І n І<ЛеІ<от1нн1 виру

Лише твlіl
Одuага ::t,

mnл щитом nроти навал.
:коли ти заnро.гнуn. В1ра.

-

C'l'Op,

Рз.дв:е Слово
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ПРО Д<ІІО СУА,

• . ,•,... •·'

.і

.~r

.1' • • ../ ,

\.tJ

ДЕЩО ПРО МЕТОДУ.

Я визнаю: в сво!х "Засадах естетики" /Мур,І/ а був надто ств
оли:И з.,

кр1м того,

вих1дну постанову,

деяк1. nроблеми н в1доунув уб~к. В коzи].м
що

тод].

~тепер лишаєтьси-однаковою,

раз~,

л дозвопва

6И СОбl ЕИСЛОВИТИ ~ак: RlЩO не 10Н18 1ЗОХЬОВ&НО! ••
Цн теза про не1снуванни 1зольованого мае nохе~чний харак~ер.

Вона скеравана nроти nриватиос~и, що була ~деею й кетою
ступивmи, в овою чергу,
тива 18 CTQJilTTD,

19

9еи,ценц~ю до уп1.вероалз.зuу,

На nогляд
от., природний св~т
як ов1т, так
сусn1л~ст~о
мноsии
ток, що кожна е них в овоій првва~и~І

1

~

через

в1днокення

-

..

19

ст.,ва

лна була влас

1 хюдоьке ауоп1пьс~~о це
оухупн~оть елементарних чао
оо16иос~1 з.онує в в~дноиеии1

.

~о lНИої,

Плюрал1 отичниtt реля'!ИВ18ІІ О'!е.иовив· собою власrи»у ознаку lде

о.жогl чного ов1т ог.пя,цу
ПХЮраЛlЗМ,

BlH BOJilS

про sдн1сть,
лярних

в1ль

не

в1н

npo

1 9 ст. На• чао в1дхи,цав

·"ей режя~ивз.оtzичвиtt
l В~ДRОСНlОТЬ,
8.
ц1л1с~~. Сn~к~ю nар~аху

ГОВОрИ~И ие прО МИОZИНИlО~Ь

оуRуnиlать, в.

протиставлнв

1дею

npo

структури,

иоикуреиц11

-

nжаи,о

рганlчноотl, що породжув себе з себе, оргаи1Sац1D, Генеа1
про~ис•
тавленотворчий акт,бевnерервностl R nерервн1сть. Евапrц1ї ·рево

люцlю,

Ha.m

час уоував в1дио•ання й вз..-;ноои1сть з свого поля вору.На
~ явища в іх отруктурн1й 1, Вlдnо&lдно
до

томlсть в1н бере реч~

того,

плднов1И,

розглядає

нк

отzе орrанlsове.нlй ~отоеост1.

Реч1

~ явища в1и

ц1лост1,

Ми зм1нюемо наа1 10т~р1ознuв•1 ноицепц1і. Свою увагу lCtopиx
переносить а чаотвового иа суцз.льне, з окремої nод11 або в сукупи~
сти под1й на струнтурну будову епохи, Історик вивчав не в1дноиення
речей
яви•, а реч1 й явища, як таи1, в ц1лиовит1й nевност1,
що
структура окремого я~ища або окремої под1ї й структура епохи тото

1

zнз.,

Вlд 1оторик1в ми в nрав1 вимагаtи,
цеnц::Lї в1дnов1да..и:и nоглядам не 18 або

19

щоб іх 1стор1овнавчl
кон
ст., а погJІнда:м намого ча

оу. Я хот~в би бути ч1тким. З виеловлеиоl тееи: "Н1що не· 1 снуе
о ..
сз.6ио І" я xotlв. би уоуИ'fтИ nрикрий присuв.к абстракт.носtи.
На к1нчику ножа ви тримаете има~ок маолв., щоб намазаtи
Иого

s

на хл:16, Чи знаєте ви, однаІ<, що це маоло не мав н1чого спз.льного
коров'ячим? Це жадне не маоло. На.в1ть не маргарин. Це взагал1
ие
товщ, Якщо
товщ, то лиие тому, що йому властива хем1чна форму

z 1

ла товщу. його зробJІено не з молока, а в кам'яновугз.льнІсr nонидь
RlВ, Дос1

фабрика випускала 1оо тон на КlСлць,

ох абlЛЬШИТИ ВИробничу СПрОМОZНlСТЬ фабрИКИ ДО

тепер передбачавть

6

ТИСЯЧ ТОВ MlCSЧH~

З молона роблять не масло, а сир, З оиру. nовк, з молочних околотин
ап1рт, з оп1рту гуиу, Ми живемо за доби синтетичних матерlял~в:си

нтетичної бензини, сиитетт.tчно1 гу:ми, син!'етичного шовну, синтетич
них nарфум1в, синтетичного сукна. Сукно зроблено з деревuн;І,nарФу-

58.

Стор.

.
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Р1. дне Сл ов о
·-·--·~ ·~-----~-----

'

МІ{ здобуто з кем' яного вуг1.лля 1 тан само, як :z. мипо або аю.л~но
вз. фарби. І!JІаст-:маси, вироблен1 хем1чно, застуnИли,в оучасноиу
6уд1.вництв1

nриродну·сировину:

Жlноч:z.

nанчохи,

зроблен1

дерево,

з

глину,

вапно~

природного .шовку,· pl'DHOЯRlCHl па

нчоха:м з синтетичного шовку, -Сnрава,

однак,

в даноМу. разз. йде не

про я::кз.ст:ь ;·-а про методу. Справа йде про мет.оду, в.кою оnерув су
часне· 1.сторз._ознавство, ·.в в1дм1ну Вl.Ц 1
стоЛіття. Досз. з.сторики,.

9.

до я:кого напрямну вони··не належали б, оnерували :z.сторичними фаи
тами, як nриродним:и. даностями, вони оnисува·JІи об' активну дан1сть
природи. Сьогодн1 природа перестає бути тим, чим вона була.ще
.вч.ора.

18

в1к вважав

вуаз'в наприн1нц1.

ВОНа не Є nервнем,
одно-і кисня,

1

воду,

землю,

вогонь

ст.

дов1в"

що вода жаден не в елемент,·

18

nов1тря за елементи.Ля

що

а СКЛаднем, ·СКJ;І:адаЮЧИСЬ З ДJ30Х.ЧВ.СТОК ВОДНR

за формулою Н20. Елементами не в вода,

ря'й вогонь, а водень, кисень, вуглець, нальцз.й, нa~p1.tt,
волQто; уран, nлу~он1.й 1 т.д. Сьогодн1 їх нараховують

зал1зо,

92.

Кляоична ф1.зика

виходила

з

визнання

tf

зеwхя,пов1т

неnодз.льности

атом:z.з.

Модерна ф1аина ~_чит-ь про· його под1льнз..сть. АнглзJtсьний фз..зи:к Розефорд був

. :Коли

nерший;. ·.що

1919

р.

рознлав

ядро атома.

·

1стор~к н~ШИ4:· дн1в nосил.ається на кл1мат :.або на.

сере-·

довище, на rрунт, або на расу ~ нров" ноли в~н onepye таними :ка
'fеrорз..л:ми л:к народ, розв ит.о:к" безnерервн1оть, ев ол:юц~я, ·рух, рlв

новаХ"а, я твердо зна·~ ... в1.н н:s.:чоІ'о не зробив, щоб переступити за·
обр~Ї CBlTY 1 ви•r:в.ореного RЛЯСИ'ЧНОЮ. фl ЗИRОЮ Й КJІЯСШЧНОD МеХ8Нl:КОЮ,
ВЗ.н певен,

що :.т:Lло ІІРІІ .nад1нн1

за.вжди .рухаєтьсн

д:кlстю.,. ~оч. модерна мехац1:ка. три:мавт.ься тези,

з

однановою

висуненої

шви

.АJІьбер

то:м Айнmтайном:. т1л.о зм1нюється в залежност1 в1д швидкости.
Три засади JІещли в. оонов1 нлясичної ф1зики-:. ·1дея :6езперер
:вноати, nр~tчиновост-и ~ оус5станцlї-маси. Модерна ф:J.зи:ка в1дкинул-а
воз. ц1._ три засади. На сьогоДІtl акт.у-альною nроблемою стало пов' я
вання фlлософз..ї й ф:J.зини. Я: ~1г би .н~ава~и .к1лька статт:1.в
в ча
сописах, що дис:кутують це nитання· •. ВидатниМ· н1мецьниtt ф1зик
П.

йордан вм1стив в грудневому дрJго:му числ1 "Пр1зма" за
отаттю:

р1к

1946

"Потрясена nрич~нов1сть" з характерни-м n1днаголов:ком

:

"ВПJІив атомсвої ф1зикu на фз.лософ~ю" .• Цю -ж nроблему обговорюв Е

:м:е Патр:L в статтз.. "Принцип npичt:.rttoвo. сти й гуман1.~аун1 науки" /Jla

ре:вt> 1нтернасз. ональ, листоnад 1 :J46.i ч ,1 о. с ,331 -339/. · Ма:кс Вундт з
:к1.лькох книжках "Ун1:верс1тас" за 1946 plR робить ц1иаву спробу
про:ко:ментувати основнз.. тези модерної ф1зи:ки, вназуючи на їх
льн:~.от-~ з д1ялент~~ними формулами ф:J.лософ:J.ї Геrеля.

Зрештою,

ми :мали

6

повну рац1ю визнати,

cm. ..

що сучасна :концеп

Цlа ато111ового ядра в Ф:;зиц1, зг1дно з я.кою. не су6станц1н-маоа визначав матер3:яльну nрироду атома, ·а Иого структура, стоїть
в

безпосередн~о:му вв'нзну з ф1.лософ1вю Гуссерля, якиИ, Вlдмовивu

оя вз..д генетиз:му И досл1ду в1дношень, надав перевагу, при доап~
дzеннl речей 1. нвищ, морфолог:~.чному nринциповз.., тобто анал1з1

.

структури.

Фlзи~а

19

ст. досл1джувала в1дноmення атоМ:Lв,

фз.зи:ка 2о ст.

доол~дzув атом, не вз.дно.mення багатьох, а структуру одного,
На
цих DUiяxax модерна Ф1зи:ка безмз.рно перевершила здобутки RJІяоичнсї.

Фlзихи в іх студ1ях взавмозумовлености атомз.в, вв'явх1в з.
:иии ато~з.в ш.ж оо6ою.

А'J'рмове ндро несе в

со61

взае

енерг:Lю,яка,видl-

Рl.дЕе

------·

Стор.59~-

Слово
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·-·-------- -------
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ляючись при його розщеnленн:L,

дор:tвнюється: 15о :мз.льйонам елех

троно-вольт , Розклавши вез. а'l'о:ми одного кз.логра:ма вугз.лля,здо
буваsмо таку К:LЛЬКlсть енерг:Lі, що Уї вистачило б для океансь

кого корабля ПJІавати nродовж .десятьох рок:tв.
Істор:Lознавство,

яке в:tдмовилось

од концеnцз.і

6езперервн~

сти для того, щоб при~ти до визнання: nерервности, яке перегля
дає свз.й nогляд на причиновз.сть, яке р:tзко вистуnав nроти
ке
ханз.стичних концепц:LИ руху й взає:модз.ї сил, проти еволюцз.онlз

му, проти досл:tду в:Lдношень в :t:м'я досл:tдження морфологlчноі
структури речеU :t явищ: оnерує :tнmими категор:tями нз.х тз.,щон•
ми користувалось :Lстор:tознавство 19 стол:tття. Поняття епохи
в
одне з наИвластив:Lmих для: нього. Ми вивчавмо rpaдaц:LD епох
в
1стор1і :L rрадац1ю ета~:tв в межах кожної окремої еnохи.
Юр1й Бойко говорить про нашарування:

rtкожна доба,

нaв:L'fJi

протиставллючись поnереднJ.И" /Р:tдне Слово, ч .11 • о. 52/ "ка є в

соб:L нашарування: nспередн~ої"о Це) безперечно, так, але я вол:Lв
би лишитись в· ря::мках в:нш'1'ої терм:tнолог:LІ. Цю саму думку я вис

ловив би так:
само по соб1. 1
зав~ди

в

кожне заперечення в разом з тим ствердхення;"не"
"не",

негац:tя

як чиста форма негаtf,з.ї:

чогось;

вона

ня. Як це я вже зазначив:
реченlй,

чило б:

негативнlй

бе nопередн:Lй;
заnереченням :1.

себе

формулою

кojjtнe "не-А!'

фор~ о

ROrdy

через

не з.онув;

негативного

є А"

В застооуванн:t

в (раде.дз.і єпох про

що вона· конструюючи

в

негад:Lя
ствердже&

взяте в його запе

до

зм:tни епох це зна

настуnну епоху !!Ожна сказати,

заnеречення,

nротиставля:uчи

є негативною формою ц:J.єї nоnередньо!.

се

Одночасно

ствердженням.

.

МОЗАЇКИ РАВЕШіИ І РІЕЕrй>А
Передо мною олаветн:L мозаїь:и ,Р&'В,еп·:и в церкви св .АпОJІ~на
р~я, збудованої королем ю.з:J.гот:~.в ,. 'Тео·:··ор:tхом. Фрагмент
мо
заїки з VI ст,, що зображує "Iloюicm:urn:л волхв;~.в". Яскрава
па
м'ятка мисте~тва раннього Середньов1ччя.
На мощинному тл::1. nлошиян:L nостатз. трьох цар:tв -маг:Lв з да
рами, що іх вони несуть у ~Од9.рунок І:емовля·~'1.-народ:.ено?.r.f Хри
сту. Вони реnрезентують осбQю три вз.tш: один з нах старий 1 си
вий, другий - молоди!:! ::. безбороди~, трет:LІ! - зр1лий JLY-;;.
з ру
давою бор:Lдкою. Вони в тун11ш:т._, червоних фрІtг:Lйських шапках
:L
вузьких

штанях,

в

руках

'l'ршшють

ва::>.~~

Тун:Lка на nершому з них nурпуроlЗо--темноси:ня:,

габована ии

рокою СмуГОЮ ЗОЛОТОЇ П3.рЧ:J.~ 'ІР.:;?ВО!ШИ ЮiVЗOJl 1 ВУЗЬR:L б:LЛ].
Па
НИ_, взорован:L червон11ю: Ісолами; черnон:t. :м" яF::J. can' я:нц~ ,На дру
гому

-

тун:Lка

зелена

з

вуз:,ким "І:!ерзоІ:чи :кpe.~=Jl',

б1лиtt

R9.~!ЗМ

,

брунатн1 штани й б:Lл:J. еаn•янц:!.• На трет:;о:му, то1..ку, що r.
рудою
бор:Lдкою 1 тун1ка 6:J..r.:a, вена дouma я:к у J.нmих, пypnyponиi;t
нам
зол,

червонз.

взорчас~:1.

mта:ш

;~.

~:<:овт:;.

сап; янц;~..

Завдання: :Lндив;~.дуал1зац1 і tf псих~логlчпої трактовюt
пос
-rатеИ не стоя.тrо перед :rtе.Истро:л:, Лите кольорам11 вбрання та при
дано:в> aGo в:Lдсутньою боро; 1 с.ю в~.д!>.t::~няют:ься: вони один D:Lд одно
го. YC:L ВОНИ pOЗ'l·8.ШODaii:J. н·-1 с_.щт-,,J1 ЛlН).МН:LЙ ПЛОЩИН:L, ОДUН за О
ДНИ:М:1 вряд, в тотоюпх nou:·o-peшix ПО:іі1Х.: з обличчями, оберне
ними в п~оф:Lль. Вона n рут., rз ~юривчаС'l'Ому стре:мл:lня~ вперед,

але рух їх ритуа:rь:rо о;\НО:?ч~ттнІ:Е. ;:ля них пло стиnе однакове по-

бо.

C'.rop.

Р:а.днє Слово

-----···----··

..... ~----- ··------~~ .... ... ~- --·· ------------- -

·---

---

хо~ешtя голови, :корпуса, рук, н1г, .сІ<ладqх убрання.
Mattcтep вар:а.юв тотФwост:а.
.В:а.и.1.rнорув 1.дею nравдоnод:а.бно
сти, В:а.н прагне дати систему И ритм. 3 сnолучення анагол:а.чних

·

..

•

-ЧВ.С'1'1ІИ

в1.в:

творить

ои:метр:а.ю,

да.е

номпозиц:а.ю

схе:u:атизованого :кре-·

сленника, Для нього :а.снують лиже довжина. й nисочинь;

.

до цЬого в:а.н :а. ровк:а.щае
явди й л:а.хе1, отоять по
нз., :w.:a: в:а.г, один :куЩІпс,
ЗаДНЬОму ІІJІЯН1 1 В 'l'аІСЗ.Й
ков1L1 .в1дста.н1 одна :в1.д

в:а.дnов:а.дно

людеtt, нв:а.ти ~ дерева, КуЩl кв:а.т:а.в,тро
одн1.М л1н:а.Х, шерег ом, на·· nередньому nля
у RОХН'ІІЮ з вoJIX$lB. Та:к аамо, як на
СВ.Мl~ ОДНОЗНSЧНООТl ОИ:М:ЄТрИЧНО 1 на ОДН&одно1, за сnиною ножного з волхn1.в роз

тзmован~ ко:кооов1 пальми. Пе~заж декоративно умовний, швидше
саивол, образ nейзажу, н1ж nе.Мзаж} л:кого властиво неиа. ~ло мо

за.1ни одно:манз.тне,
тун11~

Б1ДПСВ1.Д68

воно суц~льне й невтральне. Пypnypl. царсь:ких

ЗОJ!ОТО

!'Ла,

·

·І передо мною Pl бей ра, 165о р:а.х, та:к само "Поклон1ння з слх
в1.в". Ти.олчол1.ттл вl.до:кре:мило І<артtшу есnанця Рl.бейри. в1д
lта
л:а.йс•ких моза1:к Равенни,

Процеси nереборення

оередньов1чногош~

в::ьо:rо ва:ь:ить

об'ективна дан1оть,

натура.

о~е.цжnа, що
е т а п а u и
точилися вnродовж Ренесансу; завер
mенз.. Мистецтво Нового Часу оформлене й с:кристал:а.зопане.Д.Ля hбейри ва~ит~ усе те, що його одкидав майстер Середньов1.ччя. Длл
nрирода"

як

1.

натураль:

н:а.сть, жанр, побут, :компоаиц1ttна nравдоnодlбн:а.сть, не умоnниtt ~
браз ремьностu, а реальн:а.сть такою,·яІСою ми Х.ї бачимо. і-Іе
lн:

телехтиа 1дея оиметр1ї, не nринциn ритм1чно1 схеми, не система,
а точн1оть 'вз.дтворення баченого. У P16ettpи св:а.т не умовно
двс··
иlрний, а трпк1рниtt. Для нього 1снув не лише площинн1сть з.
лl
ю.йю.с!ь, не лише висота й довжина, ал·е ~ ширина, І<артпна
ри не розтягнена комnозиц1ttно в дова:ину, як це є на Раnенсь:rшх

P16ett

мозаїках,

aJie про-ектована в глибину. Зв:а.дци ц1лковито 1нmе роз

~аmування постатей: не'одна постать ва одною в JilHl~HlC!'Ь mере

говlй поолl.довнос!l їх, а :комnахтна група.
P1бettpy приваблюе св:а.т в його о6'е:ктивн1М, прІtродчltі,ма"!е
р:а.яльІtlй даностз.. Н:а.що не одкинено 1 н:а.що не занедбано, Тло
втратило

свою невтральн1сть

1 свою площинн1сть. Золото мозаїч

н:оrо тла заступила брунатна цустельнl.оть г:а.р, синява неба, за•
тягненого хмя.раки. Пурnур залишений у Р:а.беttри, .nише д.л.я темно-си

иьоі довго! хустки Мадонни.
·
Дерево бал:ки, солома ясел, штанина у пастуха, невnравлепа
D халяву, латка на кол~~ виnисанl у Рl.бейри з дбаИлив1.стю фАа
иаи~оьюІХ маttстрз.в. Етнограф~зм, ооц1.лльна харахтерастика дефо
рмують традиц~йну рел1г1Мну тему оередньов1.чного :м:nстецтва. Ус1
творч1 аусилля Р1.6ейри зосереджен1,nоза розв'язанням композnцl

йного завдання, на в1д~uоренн1 хутра :кожуха, шк1ри чобот~,снла

док хм~nи, що ~а.дно1 хо:м:позиц:а.Мної фуннц:а.ї не несу·rь: ян
це s
на моза1ках Равенни й середньоп1чних 1кои.
У Р~беttри в природа 1 ~ людина, nейзаж 1 notyт. реч1., рече
вп:на, катер1лл, матер1я, оенти:м:ен'.ез.льно-почуттєпа, n:сихологз.чна
характер~стика зображених nостате11. Мистець nиходи.ть з зорового

оnриttняттs. Для нього стало дОГR!.1Ю 1 що" лrдина. з:шs дише те,

JІТГ

вона сnрийняла за допомогою своіх почутт~в". Культ no~~~~~ ~vпоуа.л:а.вк в властивий для цього каttстра. з. середини 1 7 с- -~.
·

Я взяв Р1бейру, але я к1г би взятz1: Па.t.ьиу Ве"!іч .... о, Я м1г бп

І'оворити про Рафе.ел.я- -:.6 с 11:ро Py~.1roo ~

'"''"'Г•>- ·гр~:-ідl. озnиии з. рух-

Р~дне

Слово

Стор.

ливими м~за.нсцена:ми,
р., де в юрба,
рел:tг:tttного.

Дв:t

:~.де!

де

в

· ·

є

Рубенсеве "Поклон:tння волхn1.в"

npo
рух,

барочна nиmн1.ст:ь убрань

наскр:tзЬН].

1деІ Нсвого Часу:

1.

61.

з 162о

наМменше

1дел лrд11нz

tr

в

з.дел

nрироди. Виникш.и з nротиставлення метаф1.зичн1.М 1. теологl.чп1.tl
с:в1.домост1. Середн.ьов1ччя, вони однаково вла.стивз. як Ренеса.ноо
в:t" так 1 Реформа.ц1J: 1 Рац1. она.л1змов1. 1 7 ст. й В:~. ку ПросЕl.ТИ 18
ст., Л1.6ерал1зму 19.ст. Гуман1зи 1 натура.л1зм визначили
з~с~

].

розкn1т

мистецтва,

зумоЕИJ1И конструкц1.ю nол:~. тичних доктрин. Буржуа.в1я,
nроти феr~дального св1.тогляду, творила cв1tt власниtt,
оцентричниИ, а гомоцентричинИ св1тогляд.

наnрямок

nриродазнавчих

наук,

стимулювали

зм~.гаючпоь
у•е не те

Ми а.:іОІ: нз.як не ом1емо 1.rнорувати того,
в

не лише

мистецтво як

та.ке,

але

Ф:tзицизм мистецтва Нового Часу,

И

в

nевна

що кахне :мистецтво

ов:~.тоглядоDа

nротиста.вленн1

док11рина.

иетаф1.Guчнос

,

т:t
оередньов1чного мистецтва., Иого на.турал1.зк, nриродн1.сть
nсюсолог:tм, оt'ективна. точн1.оть в1дтворення людського, яв nри

роднього,

-

усе це· мистецькиМ ва.р1.янт "чистого l;~еолог1.З14і""

nроєкц1.я l.деолог].ї

D сферу мистецької творчости.
як :1. середньов1 чне мистецтв-о, з

окц:~.я 1.деолог:~.ї,
що одне nовJяза.не,
тичним,

а

друге

з

як ми

вже казали,

з

Так само про

т:1. єю Dl.~~мl.НОІІ"
гуман1.стично-натJр8.ЛlО

метаф:tзично-те1отичним

оn1.тогпяАом.

Я: nже :згн.дуваL•, мр:~а!ка, фре.ока., :tкона. - мощинн~. Серед
ньоJачне мистецтDо пз.дкида.в wрим1рн1оть простору. Длл нього
nроблема. nростору не ~снув. :ііатом1оть, мистецтво Ноnого Часу у
nерто 1 довго nрацює на.~ розробкою за.кон1n neponeктcLu.
Немае сумн:tпу, перШАn чао мистц1. РенесанQу, як1. с~ої кар
тини

малювали

зг1.дно

з

новими

правилами

персnектипи,

no:.EEZ~1.

були здаDа'з:'ись далеко 61.льшою м:tрою екстатиками npocтov.r, з:1z
мистцями. Їх 15артию1 nоІЗиннl були сnрийматись, на с~ак г ·,::;~а ча.
що звик до традиц1Мнttt cnoce61.n зображення t1 площинqого
роз
ташулання nостатеМ,

духе

далекими

продуктами чистого розумуDюtня.
Лl.Ц].,

DОD

ГО1

].

з

nу6-

мотrш1n

n1.дноситись над нею.

пажув·!{.Едmмlд,

с .12/.

антиху~о:.:ш1'L!И

D они nочали ра.пт ом ма.JІ.ІІ:mати за перспек'!'и
ЧОму ЗОбраиут;аНl. НИМИ·
СТОЯТЬ на ЗeHJil З9.~!1.СТЬ Т()

щоб

яких

в1.д _•мистецтва,

"Ім доІЗодилооя тлуУ.:ачитп

D8.2IK1.me

nOOTllT:J.
як це

було дос1. І

це

було,

sа.у

н:tж DlдкритиАмерику" /Пр1.зма.,1946,ІІ.

МОЖЛИТJ О! Е KO:!!HlM раз:І. МИСТЦ1. Ренесансу Дl.ЯЛИ Е ТОі.-Ау' ~ МЯ
.ЩО t1 ЇХ СуЧВ.СНИКИ 1 DеJІИКl :мореПJІ8ВП,1. 8 KOJIIOM6 1 Ма:Геллн, Бас
КО да Гама. були такими ж дослlдника.ми.земноро простору, як Ко
nернlк,. Т1.хо Браге, І<емер або Гал1.леИ досл1дника.ми небесного
простору. Про~лема простору в Ії заотосуванп1. до \f.8.Лярстііа~ це
й в nроблема пероnектипи, над розв'язанням яко! nра.цю~али мис
тцl Доби В1дродження.
Велике почуття nростору неруnало ни~и. Каталог нер~со:мих
з1.р
Т1.хо Браге, Dlдкриття Гал:tлеєм Неnтуна, :n1дкриття Колюм

Hl 1

1

бом Вест1.ндських. остров1в
А:мер1.rо Весnуч1. ·Америки,
оАного М того самого порядку.

-

яDища

•редньов1 ччя стrjерджувало, що ф1зичниі1 сп1т пр:Іро;~и
сак
соб:t не 1снув, u Иого осноu1. лежить метафlзичниИ су~страт.
Воно JJИзнaDf.lЛO абоолютн1сть безnростороDого И умопну з~мкне
н1.сть nростору. ПростороDи~ сn1т - обмежений; .Иому nротистоіть

no

Стор. 62 •·

.

......

-~--·~--·--·--.~~·-··-·--

___

,......___.

... -....

-------~·

---

...

acsccm~'l'Ha беапрооторо:s1.сть Божого св~ту,

Р~дне Слово
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·--··-------

що в1.,цбит:кок цього ос

танн:ього .з1к в. Ц1.лкок зрову:мз.ло, що АЛJІ оередньов~чного кистця
проблека простору, як'·11'еоретична й nраgтична nроблека маr!тецтDа,
не ~онувала й не ког~а 1.снувати.
.
·

На!l'Окlсть Цовий· 'Час· св1й об:раз· св:tту 'fВорить,

я:к образ про

о..rорового св:~. ту. Ідея простору наtrу:в-в.~в нар;циnмьного значення.
Н:ь.І)тон вважа:;,

що,

· з:t

JConи· б

·св1.т:у ·усуну-ти

все мате-р1ял-ьне, то в

ИІІому_ ще ·щось .п.иuяо.ся б 1 це· щось - .6yl3 бk ·nростр.- Для·.· Серед
и:ьов~ччs ОЗНа:К()І) абООJІЮТНОГО г бс.·зnрооторОВlОТЬj. За: НЬІ>ТОНО:М ,

.

прост1.р мав

абоо.uютний хара;ктер.

прост1р.• .Матер11 коzе. ·не бути.~-

Усе

може

вниннути,

·

Tl_JIЬ'RИ

не

nрост1 р лю.:и'l'ьСя ~ Та:к в теорети

чних ·ковцеnЦ1.ЯХ Нового Часу nгoc:L·.J.p трЕштована ЯR ф:І.sичну реаль
и1.оть. I<ocvoo 1 nр.ост1.р ставалrІ синt~н~мами ~
·
АС:Sсолютива.ц.1.и простору,- визнв.ння ·nростору ва вищv реаnь
в:t·сть,

в1:ра· в

.об' витивне

бут тн. nростору,.-

стають 1стииою, одна

обов 1 ..ааковQD ;а.п.я фJ.зина, механ1.ка.~ астронома й мистця. Ми
с~ец'l'во HoJtoro:· .. Часу вю.нюе е:вое nокликання. Воно став :мистецт-

. ково

во:м: nрооторов·ого св.lту.

МОДЕРНЕ·

·•

· ШСТЕЦТВО

Й

МОДЕРНА

ФІ ЗИКА

•

Н~ вис~Іівц1 модерного :м.астецтва, .. улаmтован1tt 1 946 р .в Па

риа в

гмер11 ЩарnантЬ'Е:,

Ф,1..гурували картини таких видатних

ма.Іотр1:в, ян Дерен,~·що.!.(ае 66 років" В~н-Дон-мн /67 р./, СеГо
. и~и~ 798 р ~/, ..Фп.аю.~.' /7fJ р .11 Руо ./75 р .; , Мат1с /76 р ./. Най

.65

КОJІО,д~й ~ер~~- .~Их, Ц~бло П;tt<a.co., ·м;ав

.

рок1.в. Виставка сеи:Lо

рlв·. МоА~р~е · ·мисте~.В.о за. наших' дн:1.:2 nерестало бути мистецтвом
иольдих·.

· . . . . · · _ · ·. 11

.

·

..

.

.

.

•

І ·все· .z' та:ки, не~ зва~ючи на nоватіи~ в1к мистц:~.в, як:~. ре. презектуют:ь .модерне. :мистецтво, виставки карти.н Пабло П1касо 1 ян1
в1д6у.пися ва о.станн]Jf ч.ас, одна в 'JІондон1. 1 друга в Пари:д., ви

али:кали в А.нГJІ:LЇ веnиче'аниtt с:к~ндал

1. 'l'aкиtt же. ентуз1.ІІЗМ в Фра

иц~1. 11 Веоь .Париж" ... 6у-І<вал:ьно - був на ногах в д·нl 1 ноnи. Пи<а
со виставив свої JСартини взалях "ОсJ.ннього Qалону", Лехц1.я
а
бата МорелJІ 1 Сорбоннt минуЛої зими про мистецтво П:1.:касо~~6ра
ла таку х1.ль:к~оть nублlки,

що nол1ц1ї

довелося

регулювати

рух

юрби. Духовна особа" абат: член комунlстичної nарт:~.~ виголошує
доnовз.дь npo аванГардиого маля:ра в колосальн1.И nер~nовнен1.й за..JІ~ уRl~ероитету, -це Дав nравдиве уявлення про те,
с:ьоrодн1 :модерне мистецтво~- сучасн1И Франц1!~

:rим ~

на

Пабло П1:касо - наttвидатн1шИ~ майстер. Зах1.дньої :Ь.:врQпи. Го
в6рити npo мод~рие'мист~цтво ~вроnи ~ це говQрити про П1:касо. В

r.

Ц1.КSВ1.Й статтl г .:мrе й
т. Фле:м1.нr'а "Розмова про П:lкасо" /Норд
дойче Гефте, 1946,8,о.2о-24,Га:мбург/ аначення П1к~со визначено

'J!ax: ''Поп~рше, в1н в nрФтотиn новqго мистецтва взагм1;. подруге,

лк та:киІ,

в1н nоставив май~е во1 nроблеми цього нового мистецт-

:ве.; потре'J!в, в1н в творчий ген1й'' 7с. 2о/.
..
.
П1каоо кав·за собою бl.nьие sі:к 4о·ро:кlв :wиоте~ької nрац1.

Куб1зм~ що Mord основ~и:ками· були П1.касо й Брак, датувт:ься 19о5
роком. З тих п1р творч1.сть П1.:касо зазнала чикаnо зм1.н,

Hl

р1-~си вона. збер1гJІа

Hf1

але пев 4

nрот.R:з1 всього перейденого часу.

"

Ку

бlвк,.з Оди9rо боку, розчленовував давн1t! звичниИ Боровей обраа,
8 АРУ'І"ОГО Іитворював новиМ cnoc1.6 бу,цув~ти об.р~з" /с .2о/ ."В р1.

виих чиоnенвих вар1янтах :м:мював П1.Fасо nос~в.ж:ь n-нки,

\

п р и

-

Стор.

Р~дне Слово

родну будову яко!,

63.

не ка~чи вже зовс1м про анаток1чну будову Тl

ла, ц~лком розкJІадено." ;с.21/.

Герберт мrе шукав пояснень для мистецтва П1касо. В~н

нує їх к~лька. За ОДНИМ з них,

nроnо

картини п~касо з їх зULщенням

гранчаот~отю nриродного зорового образу-це "арабески";

~

ім влас'Jи

вий рит:м, 'структура арабського кИлима". Цю г1.nотееу "килиУового",
арабсько-мАвританоьІ<ого харахтеру тзорчости П:1.1сасо, я:к еспандs Г,
мrе доnовнює другою, nосиланням уже не на "спадкозlсть",а на ".це
мон1.ю".

"Ц~ розчавлен1. й погпинеиз.

nноч1

-

nостат1.

образ

го й зганьбленого душевного почуття Европи" /с.21/.

ЦИХ "пояснень" І. що їх S}Іаходит:r. мrе для творчости П:l

3 yolx

касо,

лиже

змучев~

одне

здавться

вув на виввання, Це

модерної, ф1зики.

для

мене

nриймовним,

таким,

що

васлуго

з1ставлення мистецько! т!орчости ~касо

-

·

1

і/Парап:ель w.: м:одеfrним мистецтвом з. атомовою ф].зикою"
М:rе
вва:.:rае за .цухе "1CtOt:нy '. "Модерне мистецтво й кодераа ~зика Рі.·
льнились

в~д

дотеnер1mн1х

го~центричних

св1товзавмин

:1

nевноюК:l

рою · абатрантво й уявно зробились принаг1дн1стю для себе оамих" ./с.

24/.

Тут потр1.бн1. nевн1 уточнення. Сnрава не йде ~ про "nаралех~
анl про "nояснення", ЙДе'l'ься про дещо lнme. А oa!le про те, що ми
стецтво й ф:1зика, ц1лном незалежно одне в1д одної, за остан~
4о
рок~в,

виявили тенденц1ю розвиватись в

одному й

тому ~

напрямхо

в1.,- знаменкий фант, що з'яоовуо нам природу "доби".
Тут не доводиться говорити н1 npo "взав·моплив;• ан1 про "в::Lд
ношення" 1 а про "суц1льн1сть доби''. Певне 1 що в роки 1 9о3-19о7
П1касо не мав 1 найменшох,о уявлення про теор1ю нвант Макса ПлАнка
]. про теор1.ю в~дносности А. Айнштайна, що лягли в основу нов1.т~
ф1зики. І все ж таки свою творчу анц1.ю в1н скеровув в то~ ~е б~к,
що й Плннк, Айнmтайн, Бор 1 Розефорд 1 т.д.
Розриваючи з поглядами поdереднього чаоу, дефоркуючи аоров1
образи в їх об'вктивн:l~ природн1й даност1, реноиструюючи природу,

працюючи над тим,

щоб

розщеnити атом,

який

19

стол1ття вва~ало за

цепод1льний, ф1вини й мистц1 опиралис:ь на категор:1і сm.льної ов1тоглядової СВlДО'МОСТИ.
Поnередникюки П~касо в "дефорІLУваннl реч1" були ~мпрео1он1с
ти. Сучасниками - ексnресlОНlсти. Казим1р Едшмlд, один з nровlд
них 1н1ц~ятор1в експрес1он1зму 1 д~кляруючи в своїх вистуnах
1915
~
рр. засади ц~єї нової теч1ї, розме~овував нов1тне мистецт
во й·мистецтво Ренесансу. К.Едmмlд говорив про ~vпрео1.он~вх в nо
го протиставленн1 велиному почуттю nростору Ренесансу. Ікnрес~о
НlЗМ- казав Едшм~д - розкладає, ровв'язув й nарцелюв твер~~енни
загального характеру, яке не nовинно бу'о ствердити, що Мане
ве
зна~rий мистець, навпаки, Едшм1.д вважав його за видатного творця
1 Сезана за :u:айстра, що ИОІ 1 0 треба оцз.нювати на р1.вн~ з Ван-Дей
ком. в~н говорnв не про ранІ, онремоvо мистця, але про те, що вит

1917

ворив

час

nеред

новий час. Дал1
преО:lОН1зму.

тим: 1

~

про

в1н заявив,

Футуристи

те,

чого

nрагнуо,

що футуризм в

розчленовували проотlр,

чуття на др1бн1 уламки

1

вуБ.ати

їх посл1довност1

окрем:1

частки в

вимагав

тод1

1

продунуввв

дальжим е'11tпок n~ ела lvnерехиван~_я й·

переrруnовували їх;
ва часом

по

зам1ст~ ровта•~

1

простором,вони

сполу~Jвали їх дов1льно, симультано, одну коло одної. Мистецтво
досягало :м:ею., за якоЮ с вже т1льки анарх1я • "У всьому ць~у,за-

C'J'Op.

64.

Р1.,цне

--...-------·

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

ува1qв ··наnрик~в:Ц1.

абзаца К.Ед1DL~д,

.:...._~tц..tlr_..,....,....,......_...

___

Слово

__,.."..___..,..~

-•

1.. б1.льше ма
екапрео:~.он1зu" • Пр1з:м:а,

було

.багато теор1.!

!'екатики, н1.ж Д].t!сности" /"Цис:ьменник 1
1946,ІІ,о.12/.

..
Тут зазначено найгмов{~:Lmе. Мистц1. роблять .те саме, що И хешки. Хеш.ки дерево переробляю'r'ь в оукно 1 Rам' ние вуг1лхя в товщ.Во
ни nродукують синтетичну бензину й син-тетичну" гyvj'.: Мистц1 тв~.а:ть

·сантетичн:z. ка.ртани, І '1'1, '1 т1. працюt>т.ь однако~о:rі кетоДою .Розчлено
:ву:ю~и даний. образ, м:nстр,1 з окремих чаотон ксжструюють новий образ

~і власним nхянок 1 власнй~ задумом.Те, що одне око анаходиться

· ~рудях,

tt

на

а друге там, ,це .д·оводплося: 6 бу~и nл~чу, що nблщrqн nласІ<?
б:&зо:ке, перехрещене схемою nлощин,
в1дпов.1·де.в творЧим тенденц1.

ne

·ям доби, )!ка пра:rие 'l.ESIO. чно перебудувати св1.r·. Про~тороц И

часова

СП1ВЧЛЄНОВ8Н1С'l'Ь ЄJІЄ:І.ф.НТ8рНИХ ЧаСТОК, В ЯК1.Й ВОЦИ _були даНl. ДООl,
в~:рача.s о.з1й
коли хонотруtсцlJІ, Ofpy-Rтypa ft мя:н · sаступають·да·нз.о~ь nрироди.
·
·
·
Мистець ~лює не о6личч.а, а WJRM облИччя. 3в~дци антипсuхоло· 1

ceno,·

·г1в:м: :мод·ерноГо мистецт2а в rіротиста~п:енm. nсихоло-г1чному .И

nросто-

.

ровому ии~тецтву Нового Часу.

Те, що було 1ta1e вамиве длк іо!отецт-в.а HoJSoгo. часу: nринцІІn nро
_стору, · з ах они перспективиJ ·природа І яюдина, 1.ЦеаJІ "природної j:юди
.ни"., nсихоло~1ttна ·характеристика ~ндив~да,- усе це втрача:є св1..М сею
~ -техн1 чи ому~ пл.а:нов ому, струІ<турмьв:ом:у ИіІСтецтв.l Нащого ·часу •

.

ЧИ мушу я до всіого сказаного додати,щQ сучасна ф1.лософ1.я

o·s.uo

тан

"евlJ!'ьиявться в1д ІСля:сrrчних nонять часу И простору", "·nереборю~

часову ·й nрооторову схему клясично1 ф.lзиххt" /див. Jliaн Валь, Реал1.ем:,
_.ц:а.ялентика й трансцендентні сть, ВО'рт унд Тат, 1946, І, с. 21
.
..

/?

.

МАШ ФЕСТ ФУТУРИСТІВ· 1 909 · р,, ПЕРЕЧИТ.АНJJ! СЬОГО~ .
. в· вrадан~й статт.l Кавимира ід:ВШ.lД6 "Письменник l. ексnресlОН1Зм''

ва:вj!дено \lанз.фест футурис'І!:l.:В, В1н,

безперечно,

речитати ОІІОГО,ЦlП.-: ·~. . .

··

Ман:Lфес'l футуристз.в був

"Фз.І'аро". "Ми сЛавиu~ в:LИну",
р1отиз:м ~

вapт-!Jft,

щоб ·мого пе-

·

·

оnу-бл:а.ховани·и рову 19о9 в nаризькому'

nроголошуваа. Мар1Н:.ет1. ~

nраво свободних зруйнувати те,

"в о.ацтво,

пат

що lк не до вnодо6и,Знищ.

мо :wyae!, 6:t. бл1. о~ехи й а:кадеw.І, заnлямуймо герол·ьд.l в морал1 # ::с1Ноц
тв~, tt 6оягуз1в, що уникають бQро"Dьби". "Споріrове авто, твердив Ма
р1Rет1, прекрасн1ие за ВіІ<е
Са:мофраІкlИську. Усе античне й серед
Н1ІО:&~чне и.истецтйо., ,цавн1 nста 1 опо:миниJ nов' .я:занз. з давю.ии M1.u-

tf.WИ й де.вЕ!1.ІL кистецтвом, тре6а sнищи'!"и, щоб зв1.льнити nсце дл .я: но
:воrо :мио'!'еttтза й но_впх .людей, д.пJІ.Jіюдей,· що· ·вол_lють :шти· в nост1.й

~t4 ~ебеsп&ц~., вв.ео11 чао п~ребувають в рус1
nод1биих на t<уб,
.. Свого ча_оу,_

]. УеШRають в будинках~.

поставлений .ца один з своїх кут:Lв,· а.6о·на сп1.раль'~
38 рои1в тоJСУ, ус~ ц1 заяви сnриймалися, ян сносnз:м,

Jdc бажання пяваtи бур~а, · л.R вибрихи пересИченосtJ:Іи естет1.в. Пси rу
рмs.иотва вакидаJІи?:ь .на_ рокфор кулІ>тури •. "Гнила хуJІ:ьтура .я:к рокфор••,

~хто ве приймав іх деклярац1й воерйDз 1 не надавав ~адної ваги JІlтературноиу :хул1tганству.

..

·

·

·

·

С:ьогодн1 все це виглядав 1не.ише. й еруйнован·о:му ·к1ст1

.·

1947

ро-

ку c.uo~~ · ман1.фест:r звучать,_ . .я:к В'JЗ.JІене !Jрокляття, як зд1.ttc:rreнa пог
рове..

Тре6а зауважити, зазначав К.Едиwlд,

sа.довrо до заснування фашизму в·Італ1!.,;

~о; хоч це 'бу~о сказане

воно багато в чоуу-наrадує

Р:~.дке C.ttoвo

·.

~е. що фааЗк nроJіозз.дува.в ~годоv" /с.11/.

Футурвем демярував руіннип;тво, фаазк В.Цlйснив його на пра
кти~l. Тах нахрео~юю~ься прищ tt СSеепосередю. вв'язІСи, що йдуть
в1д nз.~ературио1 до~рини до полз.тичноі. RовиІ час не 1снув ОІСре
ко в 4~~ера~ур1 1:t окреко в пол1тиц1. ~Мусолз.нL благословив ц1 га
сJІа в цариJU. по.nта:ки,еаеначав .К.ЕдІUО.д, Uв.р1нетз. зробивел акаде

ІО.КО)[

1

1

екоце.пеац1в1>. МусОJІ1ІЬ.: на·звав І ого видатним патр1 оток

пое~ом ревоа»цll"/6.11/, sа~цуваsши оnецз.яльну державну футурис~и

чиу Alc:~.дe1Q.» • :
.·
·
С~огоди1 ми ~оворимо nро·лlтературу
~им самим говоримо про
п0.111тииу. Обnраовуеко сПрави пол1тиІСи 1t 'l'paктysv:o про .п1тературу.

1

ПиськеІUІи~ веое в3.,цnовl,цаJІЬНlстЬ з.а·майбу..rн_, ,цол» ОВ1'1'1• В цьому

n:

1

19

поnsгав·рз.еиицs
на.пм часок
·поnередньою добоD,
стол1тта:~
аке ствердz;у:вахо иееме:из.оть окремих ряд1.в: фз.лоооф11 :tf
тypи, Jiltepaтypи. й nоп1~ики, мистецttва й. ні'і<и, ооц1яльних проце
О1.:в

1.

Jil'l'epa-

8ІСО!ІОК1ІСИ,

Маю.фест футурист~в. я нав1в не виnадково. В1н не tJ :адне про
роц~во

1

жадна 1и~уїц1я,

хаден виnадковий

в61г я1тературноrо ~еІС

'l'Oro,

оту й zиттьо:в.о~ д1йсности • В1н в характеіистичник св1дченн.в:к
про що вхе б.УJІа кова на сакому поча'І':ку: 'н1.що не з. сну в з.зм~ованс!"

ІАРJІЬ Б ОД11ЕР

.

.

Дnя tебе вlрМl ц1, щоб, як до 6ерег~в
Майбутнього кQхись моє 1м'я допаине
І сnовнйтІ мр1як~ яюдськил. сердець глибини,

Моrутвlй кQрабел:ь п1~.подувом Bl'l'plв,Пpo тебе спогади, як про казки дитиин1, ·
Немов тимrа~- евук, втоМJІяли читач:~.в,
Щоб е ~ордах· рим мо1х ависа~и, мов би вnn1в
Кз.n:~~цем м1стичник
хтось lx ~·ретязь староJнrнкw ...
-.

.

...
.

•

Іото'l'о nроклята, що !М
в1д .дна ~либин
~о виоот
лиш я в1дгукуюоь один!
С-.rупавш ти усл1д, мов 'tlнь, хикервИк J<poкou,

Az

-

І nогляд тв1й ясний, нога твоя легка
Тратуе омертник~в, що lм ти все г1р~а,
~дяниtt янголе, статув ом~оо:каt

,

З.Француеького дереvла~·~.r.
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/С~ор1ака.s ~c~op~l нов1,ньо1 у~ра1во~ко1 я1тературк~

· ·" ••• 'la•

1. кое ZИ'Рт.в: nройде,
моn tз.нz.".

A.Raasa.

Ар~~~••
так хазковоt

·ia•za, ••
Roaa

ЧИ баrа!'ьом відоке це ~к'а, що зnучиt~

еаnитус1Іt когос:ь в наJІШх Jll'l'epaтypoeиnвцз.n,Dlд•

поnз.д&юті: "Здае,)оs, це буn nисьменник, мало DlдохвІ 8 •
Aze х'о
сахе n1s був, •о написав, ~иw иад.хиевиа була його TDop~o~ь,-nce
це nиІІаиив, ІtО евичаІ:ао змииаи:ьо.а без Dlдnов~ди. І ии:u:ох1д~ mниRаі

~at

~омиии

qи

вар'ІО пис~ти.про неnз.домого noe~a,

хоnи

1

з

вз.

юеzи•а мерока л1терат~озкаnцак.

npo'le,

tpe6a.

А
не ~~~~ьки nарто, але й
І не лиие тоцу,
що
иаи вацз.овал~ниff обо:в' яsох обчи~JJити вс1 вапа. ну.uьтурн1. жертви
nтpstи, а
довr ~ести щодо загиблих у нер1внз.й борот,бl,
ка

tt

sam

~еньхих, буд1.nкичих нашо! nелихо1 культури - n1дн~сти вище доро-.
r1. для иеl посtат~ та~, щоб їх б~чи~~ й знапа воя Украіва,DОЯЕn
mа иац1оиал~иа спз.х:ьвота, Н1, зробити це треба й тому~ що
Арха•

д1й казка /Сааеаа/

л1~ера~ур~.

. ко

Re

-

це сnовр1дне ~ сильне яDище в україноьк1й

дукаако в1

евеличуDати його,

охазаtи про иr.oro tlЦ(, як воно в.
Коротк~ ~ оху~

1

бlографlчнl

1/

дан1.

И1

зменшувати. Муои-

.

Та И ~о здеб1л:ьжого не в

доку:u:екt1З, хоч
друzн1:u:и, д~айпивими· рука:u:и 61бран1.•
Черн1гl
вець ро,цо:u:,. оии Се,ци1вського коваха, народиDс.а в1..н 24,вереснн

189о року,

~ze нажеsаn до ~оі rеверац11,

яка,

ва Dnучник

nиpa

одвоl"с досаtдииJСS /Др D.Руоова/, "най61JІЬ.ІІ запхатма. сnоік
жв~тsм 1 :ер~вамк за помилни nоnередн1х геиерацltt", /"Українська
Д1ЙС!Ll0ІІА", 1944, tt.1-2, от.6/. Середня осв1та .. n Черш.гоnз.,
п

eou

ре9Льио:uу ""а~Ро,

..

зе.:к1нчена року

191 о.

В

1913

роц1

вступав

DlИ до Комерд1Мноrо 1ноти~уту в кивв1. Але приІшла реnолюц1в,на~
в~ повертае~:ьои до р1диого Черн1гоnа,

й ·пища

up1~ про 1кра!вськиІ ув1версиже! в Кивnз.,

так

кз.нч~НОD,

оов1та,

1.

мнуо

nc1x

еаnиmилася неза

Гарsч1 дн1 резопюц11 n тихоК7, nlвсоНному, але кухьтурнакr
Чepa1ron1. Казха ~идаетьоя·у nир українського громадсько-nолlти
чиого й као~ец1кого zит~и. В1н nрадюе в Червlг1Dському Зекотn1 ,

6ер~ ак~иввr учао~' в українських реполюц1Мних

1

культурво-осв~

т~х орrан1еац1ах, Ар~исж-аматор, в1н виступав в українських кон
цертах та Dв.от.авах,, орІ"ЮіlSоt.шв:ц "Г!росn1тою". Мал.лр, DJ.н,
за

доручеииJАtЧерИ1Г1DОІІІ<ого' Коw..тетJІ охорони пак' яток староЕиви, ка-

-------- ..

--~-

1/ Б::а.оrраФ1ЧИ1 .цав::а. опублз.ісоваю лише частково u n_рац1. А~Лейте

оа І М,Наеаа: ДeO.S:'l') :рОК1.В уtсраіНС:ЬКО~ JІlтератури /1917...,1927/ То
о~. 2оо, а таІ<оz у згадан1й виzче зак1тц1 С.Гординс:ь~о~

1,·1928,
ro.

Стор.

67.
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люв ~с~орачко-кко~ец~к~ nам'я~вики Черв~ГlD.-иs. ~н б~изьво сто

нn ,цо ~oro paфl.иoвat-toro кул:ь1'урноrо ухраінськоttо · о~оченнJІ, .е:ке
~'sднyDanocs

D Чериlrов~

rенемоrа., lС'!орико. tt мистецтuознавця.
оргаНlзацlІ уира1ис:ького ю1йська.

пише сво1 упюбае:m.
1'ИсненИ!JИ

й неом1ливо мр1в

D-l.·PJU

~JІ saxorшeниtt cnpanoю
1 nонад ус~
DlK

1./

Але передусlк

кОJІись побачити 1х D1.д-

друком.

ВlДшукl~И бурl украінс:ької_н~цlонал:ьаоі рев~юд11.
св

cynop1.

o-

навколо вадима Львоnича МодsапеDсьвого,

й 01.р1

оовєтськ1

тижи рlДВИИ Ч8pKlr1.D,

.цнl..

Казка,

змушеииІ у

1919

По~нпли
роц1

опус

шукав заробl.~ку Б педаrоr1ЧИ1Й прад1 1 СПОЧе.

'!ІfУ ·па К~теривооаавщин1 /1919- 1 922 рр./, по~1к D окмицп Itueвa
/рр,1922 • 1~21/, иарешт1, е 1925 року в Одес1, де в 1928 роц1
пчижелюв D е~1sиичн1й трудов1й шхол1,

лиха дмя, Вl.!і потрапиD
сь:к).й D 1 JІЗИИЦ1. •

Tav,

лабе~и ПІ1 И рону

n

в О~ео1,

1933

зиаИшла ~ого
пoDlCIІDOJI D · оде

Поч~D друкуБа~аяназка р.1919, в "Л~тературио-Науко~о~ Вlов~
иу" /D!1.ри "Зор.l" - ни,І1І, 11_р1олеf "Сакотв1ст:ь" -ки.ІV-VІ/.: Ьрз.D
учаоть в "Червовому Шляху" /''~aw, оонце, такІ" - 1925, ч,8/,
а

- 1923, хв.9; поема •стеnеч
.. 1927, м,1З: "Журавл~" - 1927, :кв.2о; "Лист" - 192? - кн.2і.

ваИ613%Ьие в "Нов1.й Гро:u:ад1." /"Са.раИ"

ка•

На початху 1928 К• Казка петуnав до л1теражурно1 орган1зац11
о:ьмеиних~n "Пцуr

пu

•

Ane

иаUб1л:ьша частина, 1 то найкра~х, поев1И Казки ие поба
чипа ODl~y. Багато 1х, м~бут:ь
загинуло D паперах поета. Якимсь

qудок зацз.л1па збз.рка D:Lpmln
оnоеку другоn2.

дитинст:nа

r.

LвmentabiЬ:.,, подароr.о.на апторок

в р.1923. -Ка.з~а. писаn

бага'l'о,

над11о

z

за

колодих pOJClD. ••·за 1917 pli<, особливо за оо1.нь та за ту_ бурХJІПDУ
sauy - пиие D~и В.Л.Модвалевс:ькоиу 11,8.1916 р. -~~збиралась У

vеие якась Dеличезна К1.JІЬК1СТЬ поез1И,

так прибливно речеU на 6о,

що складе томик у сотн~ стор1нок. ~z цього noee1ttнoгo дрlб'яsку
в ДDl реч1 1'рохи буt!н1mого рови1.ру: одна з них поема "Ри.ш~у:.ання",

••• а дрtга - це gонетопиИ DlHOK "Арr'онrrнтJІ" чи "~нок zитт.я" р1ч 1з 15-ти соне~1n,. .яку я написав у червн1.. сьогqроку"', В 1918
рОЦ~ nоет ЗДаD- ДО друк,у зб~р:ку СDОЇХ DlpШlD Пl.Д НВ.ЗDОЮ "llepmntt ~
нок" /13 ooиe!r~n, дnа. десятки тр1олетз.в, дес.яткз.в ДDll рlЗ!tИХ DlpJD.D,

СЩіетоDиИ в1нок з. поема/, яка, vабут:ь, у зв' яз:ку з б:rрхлиDи

ки поД1.яии того часу, не по6ачила св~~у.
вб1..рки дос3. ке вне.ttдено ~ лише поодино:к~

ди~и до неі,

вбереглисЯ

D

зб1рц1

На

zо.л:ь, рукопису ц1еі
що, очеnидно,~хо

n1pm1,

'~mentabile". Так само не по,~

С'ІИ40 й а~ спробою Украінського видавництв:·. у Л:ЬDODl /D1 942 р.
DИДд'l'И sб~рочку ва 28 n1pm1n/ nоез~И Каs:ки. Т1..л:ьхи заКlт:ка Сnито
олаnа Гордиво~оrо "Про о,цвого поета",

OD~~ у "КраR1DОЬКИХ Вlстях" /ч,714.1

cnoro

присвячена Кавц1..,

.1943

р./.

по6ачилn

Казка цз.хкок CD~~oмиtt
високого обов•явку украІнського
пое~а D А Обу в1дродження Укра.lнсьиоі Держr.nи, аtя одкидаю дylll(y ·писав Dl.H в.л,. Модзо.левоьноку 11 .а .1918 р., що 1.. ви нал . 'хите до

toro ta•opy, що "D дей чао - :жадних поез1.~!" 1 ."xa.tt пnуть задач
ники te. букnарlІ" Правда, що за ра. з "вс~. ;:;рукар1 взялися ва бу:кnа
рl", я:к nравда 1 te, що букпа.р, чи то-па:к - грака1'ка р1..ч наИнеоб

Хlднl.mn, але,

__ .......... -....

1/

--- •• -

а~е есть

1

друга голодна армl.я на У:кра!Н1:1/ чо-

У додатках до ц1в1 статт1.. nодавмо

8

неопу6л1..коnаних лис~1в Ар

кад~я Кзsки до Б.Л.Модзалеnоького та Иого дружини Н.Л.Модзалеnо:ь

:ко1

1917•1918

рр,

Стор.

Р1.дне

.68.
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··-· ...... - -·-·-~*··· -------·.

--"-··

лодь · т:::~.

2/

дуJtого,

сnокJ..Много

~--~--~-

. --·····.

Слово

--··----.--- ·- _.. .,_ ·-

"зелененька", тоненька, але числеuна нош1 ·"малорусская~

або нс.nз.п-укро.їнсь.ка з.нтел1rенц1н 1 якоі ''буклn.рем" та "з:1да.чнn:к ом•:
н1я:к нз д1.ста:аеш, од них "молоросси" т1ль:ки:·n0зз.хають та ••• солод
че сnJІять. Ось тут 1 всть роdот:1. ;;.ля.. noe~~: ПlАі~ти'до такого бо.И

- як :и.ба у 6олот1 - д06роД1я· у. ЧепурпеньRl11 о

бгортц:s. Нс.рбут:з. чи що" п1дстерегти ttoгc десь. у· в1трИн1. то.
JШІJШП 3 ор СПОЧІІ!ІІ<У обгорткою" добр'З.ТИСЬ ДО ЙОГО КИ:Ш8Н1" а

зам:иJГJПОТJ.М

-. наtlб1.льш ,та!<., ч·ит :1.ют:ь nocтl.D І
1
rqаичними рядками nеребирать на сонних струшlХ Ного

p:&.&OR з ни:Jl на софу чи л1. :;;,.-ко
ось

тут nочать

· оерця:!

ва нех,

Хто я? І

аз:с. дотtІ,

nо.ки, зюз.ttmопши с~р\:.~д них наtt6ол:юч1Іі1У, так mрnнуть
що6 в1н пз.дскочип но. ]i;(lCдl, nротер оч1 1 зз.nитап:"hо я?!

11

Ос11

в чому я бачу значення nоез1і

зараз на. Украіз::L,

Тим:

nаче краЩе це nоету зроби'l'и, що то nер ycl. 1 dкрз.вь, •• eнeJJ~J.:U:U.AJ'l'Ь ncr
езз.ю!. або легкоDа.~ть її парт1сть" nотрlбнз.сть. "Томик Dlpюn? Jllри:каr •• Прочтьом. на досу-ге". І ос:ь n:1.днесши "на досуге", моn о.ром~т
трон~ди,

"n1снз. кохання:"

:1.

ваколисо..вши !ми читача, .поет :мусить ши

пшпп:::.мн .гн::1.пу проборкати чуття: ·нацlональної

г1дности,

лке у оучас

ио1 у:кра.!нс:ьн·ої~ 1нтел1rенц1ї ледве ::-~еврз.є •. Поясню св1И образ:
сучасш. українськз. noe'l'И, розробля:ючи :мотиви, які були завлдп nрина

ле:u:и~ поезз.! /чуття краси, чуття кохання 1. т.n./ мусять вnл:1.тат~ в

свою т.J:Зорчз.стJІ o:r~кl мелод11, як1 б зворушували,. а.бо гн1вно ви:кJfина·
nи чут['я нап.1 онм:ьної приналеЮІости, роз буркували волю 1 нли:ш~.ли
до створення, скрз.nленнл 1. оздоблення власного Б у·д ин ку В з. т

ч и з н и •

1/

Ось ю.й погляд на задачl. l· з,начення nоез1ї. •t
Сrnвець у:країнського на.ц1 анального д-r..л., в noeйJ.i, Ка:зrса
nое
тичною форкою своїх твор1в св1домо И м1цно. nов' язаний з кращ-ими

зразками nоезз.З: захlдньо-евроnейс:ької. Знавець nоеа1й А;l\авки /С.
Гордшнський/ д1лко:м .слушно п1дкреслює в нього "виFJкан:Lсть ,,::орми".

"В рокв.z 1918-23. - nише· С .ГординськиИ, - :коли nоставали пое:"l ї ь·",
зки, са:м:е гриш.:в у бубни футуризм, 1. nритаманна ~ому роахрз.ста::псl'.f
верлlбристичної форми завивала тогочасну' українську· noes:'..ю. У l(аз
хи ов.:м:е ц~лковита реакцl.я на ту poзxpJ.c·'raнl.cor:ь - в1н вибирає
уми
оне

форму т.зв.

канон1.зованих

строф

-

сонету,

тр~о;rету,

рондо,

r'a··

зеJа 1. · не;раз дає по~ївисокої варт ости" /" RpaiiLвcьi<l В1. ст1, 1 943 1

ч.7,ст.4/.
Казка,
письменствз.

.·

.

·

сnравд1~ обурюетьс~ nроти модної
И л1тературн1t:t ..:';..:.'3\'ЙNІЦl теч1ї -

тодl в українсьпому
"українського футур:r·

вму". "Ну, де ~тут сенс: унрs.!нсьr<ий ••• футурІJст! Та футур:uзм~кр.м

хорошого,

шляхетного назвись:ка,

сnравnнl.сlнQкий

н1Чого не має

6ольmевизм у мистеДтвl:

•·геть

n1д собоt ~
вс1

Тс-.. це·.:.:.

здсG_-т.rш

культу

ри ·за борт І<Орабля суча:)а·сс:r•и!'' Чим цей л.розунr ВlдрlЗЮІб'J.'ЬОя
в1.r,
n:ьозунr1в n.L
Троць:кого Na Лен1на - н1чим! Одц~ ~P::fX; одн;;t 1:ат!І іх
народила • 1 раnтом лавровий в1нок панов1 Семенковl, яRий, вл~~~с
ка~.1.:учп~ ~ 1.

не

т е л ь І~ о

ориг1на.л:ьниМ

:коп1юв

кверо-футур~ст,

а

т1льки.

••

щ и р

о, р е

н е в д а л И х· ·. /росз.:ttських коn1Іст1в, що

дер::.:ать фронт на зах1д,

еуМlв,

як

на. Мар1нет1.... - Але· л Ме.р1нет1 ї:..: не з ра···
1 вони залижиnися невдоволени:м:и з ~ього" do· в1н зовс1м

не хотз.в малювати оинз.х собак на обличчз.~ а за.:м:1сть кофти ~овтоїі
чи кармазинового Фра.:ка- мав звичайне европеttське убрання.~. Коn1н

з nа.ршнво~ коn1І

-

оце yкpa.1нcьt<Itft1 футуризм!" /Лисоr до в.л .:<мдзе

~евсь:кого ~.';1.19,8 р./. Надсилаючи В.JІ.Мо~tдзалевському зб1.рку сво
їх вз.рш1в "ПершnИ

----~-------1/
Пз.дкрео~ення

BlHOR", Каз:ка nисав, МJ.ЗІ ~ншим:"У моєму твор1.~ у

А.Каз:ки.

Р1,цне· Слово·
.:-_.........,.....____....__...~\>··~

,t

t\)r

..... -~.....,··-•А--.."....__\._

ве:величzсоку an~oчxo2t1.,

_ _ _ _ _ _,_ - - - - · - - - -

роаробJІя:ю•• Уе.И~е :во:t. гоновн1.n форі.Ш,

витворилиоя у евр·опейськ:Lй

noee11

рондо, ронде.п~, ~аее~ь /персІІка/, !рlолет
~орма

Zl

советового Іtнка.

l

то

s

nротягом довгих Ct'OJI1TIІ

Р1~ в т1u,

1

що ,цеяк:L

u1.

о оне!',

нав:~.ть ~ на~С$ JН:LЕВ
е цих Форм кало,а lH·

ео•с1У ~ розро6Ллпися в унраіНСЬКlЙ Лl'l'ep~тypl. І

от ке

ве т:~.mить духка, •о, мо~е, м1.й аб~риичок nослуzитІІ справкою
АХЯ
Jtxorocь ко.подо.rо поеtа однз.е.! ао uпою думtси, чи еаІkсавитrt його Jt-

:кою формо.,, а. ::s.wmк в.аwве yo'l'a

..1ЩЇНО:ЬRа.:u:ова.Ие

/тим, що· _цу:ма:ю11ь, шбиtо

6peXJti!Bl

!(О:їа:Є·бУ~И придатвою .ЦJІЯ ДОGВОИМUХ.ФОрV

ПОе•

s~if' /zr.Ист .цо · .В.Jl, .. );Іл),цзм:евс:Ькоrо 4. 9.1 918 р ./ • .Цфисалооя 1 вт1.•

яю~&J!ООSІ ·в

та,ttайовиtих nоетичних враеісах ще пере,~; н~nеревериевима

· tвOp8JlИ Ми1сОJІИ З-ерова..
Поет оам ~1.Д'(у'вав,

.

.

що :в1и "народився д:~sе р.ано,

чи

88JU8!10

е1 о.во1іш 6a~ИнJtw протЬnта~Ри .сжеuу для ухраіис:ько·і музи D :вз.
воs:~. ЧН3. rе.ї зоес:в1!8ЬОІ n~e&:Ll, де ~ое повно вевuирущоі нро.ои"

/nxo~ до B.Jf. ~Af':)дsaJieac:ьxoro а

9 .')'.1918 р./. ByJio це, д1йсно, рв.ао

д~я у~ра1воьно1 поее11 - неоклнсихи бу4и ~ в ка~бутньому,Але Д4R
оакоrо пое~а бу1r.о вае earn.eиo ••• "Зараз непевний чао- пи:сав :Каз
КА·ВЯ:l.тку 1';118 року -·мо1t8, а П1Іноu енQВ.У насуне из.ч, яе xoчe..r:rr
оя зrинуть 1t "c~l.ztY' не ос'!'авит:ь ю.яхого" · ;яисtr .цо в·.л.мо дзалевс!'r
xoro 11.8.1918 р.;,. Справд:~., насуиула те~на н1Ч, ,що в 11 re мря:в1.

..

~арнр шукав оамотКlИ ухра!нсьхий noe~ дороги до uв1..rnoi. будУччинк,
- nч, що, ·врежт1,. sа.цуJІІила ttoгo ~ JІ:Ьоха.х со.вєтсьІСоl в' язвпц1.. .

. ха« ).te.

пам' ята.

npo

цього ~ап:анози!Рого й ку.nІІтурноrо nоета

peu:вe Іоrо 1'JІ1ИН1.!'1вь!

JI

..

Арка.ц1t! Казка

m-

и с .т и

...

І..

.

. .

.

вадиму Модзалевсьному

..

]fиnень. 917. Седпев.

Я:ке ЧИОJІО • ае asa.J,, 10? 11? 12?.Чи 13? ... ме··~ОJ!АЗ'\!У /по
rр~баедову/ назвать кене ие ксхиа. Черев те, що uSМe вс1. дн1 до

водuтьов сид1ти Дома. Поrада •• самая ро~бсльшевитсІ<ая:". Перn
дв1.
~мов дощ
вудни""nре~уднw~. Куди там до·каnsрства. Пот1w вибрала
0.11 та.и девьІ<и бl.ttl!ж-мettJD. яO.ttl ... n).moй на·есtс:L~и. Почав 1з уnюбпе
аоі Щ!ОJ) По:кро~сь:к.о1 церквИ, що !ta к.1н:t..ЦОВИЩ1. А.:1.е l. 11 не 8JО.Г' .

•

ласкавий ва~им Левович, о~~кчити RR о~1д, бо в1те) /на четвертий
день працз.; /ось позавчора/; .як оамиИ наха~ний болІІ~евик~
npoc~o
видирав мого ал~бо:u:а 18 руа. З1рва:в кар~уза в vов1 голови~ коли я
иайр1.JІ1Ч1.ше nостаиозив ·собl е~а.пювати '1'аки nз.вв1чв1 двеіJl "ІІоІ<ро

вь:" /оти.п:ьовиtt унро.іноьJСиf4 одвlроІ\/,· ема.пюватиf

0'1

хоч би ІІІВ.JІено

б1гуч1 по не~у хмари,· е 6оп:ьшевидька..,ровnатлани:u: виглядоw,захJІда
ли мене каnнн.ам. І хоч s Jiatti<OD - але таки ок~нчив. Учора-~:
дощ

ta ·х-олод •••

С.пово:u:.,

1

-в метеорольог1ю,

аи. :Бо ~ де така ВІ!Д$Н0 1 ЦОRбрЬ ЧИ
4ИQS 1~ 1юлем
що це за коал1ц1а?

гад~

от 1

-

уn1!Ута.пись бм:ь~rеви

.

/S1ol

яаокавцИ.Левовичу,

ПО~l,ЦН:і-

·

сидю у хат1. ~а журно дnвхюсь на ва6р~нене хмара)(и /що похоn на ле~юч1 JІисти "Правди 1', дес~; у Петр

·

І

видно,

ОК'1'Я6р:Ь ПОV.1.НЯJІИОН ЧИ

о,л, розгромленої москалями/

-

небо, та з не~енmзи су

мов rолу6ин1 :криJІа, .писти no,цaposaнoro Вам:: !lJll60t.rJ.
- ой, СІ<l~ЬЮІ 1х чистих!
.·
·
І, хоче І ьон веяти. та :в щирому революд1 t!r·roмy за.пмl .. ~здерти в

м:ск на чиот;,

ІІКЗТТІ! Цl бруДні хмари • JІИ~!l'И !'Правди" - ЩО~ :КрlЗ~UХ
І

.....

за.ОНЯJІО

Стор.

7о.

··----·-·~---

..

------·------·- --- ______

сnрав~шв по6~дие Сонце Правди
~а

змогу як

кен~,

С.ЛJ..Д.

так ~

Р1дне Слово

_..__......."

-

.-

""'---.-.·~----.

·-

----··--- ..--- -- ......

щоб~воно дало с:в1т,

дюдям вт~х7

та мо~ив1о~ь

-----

.. ___ _
,

ласку • темо

працюва~п

йв

•••

Оттаке-то
Ровдивлввоя Покровську та Ге9рг1евську церкви. 1 Покров1
в
дещо Ц1Ісаве, кр1м Ії зовнз.шнього українського хара:ктеру, а оаме:

1/

дв1 :tкоиЦмаленьких, що колись вис1ли на царських вратах,

з поов1дченняк на спод1

дувалася

2/

/1?15

рlк/;

однсї

в них про р1к,

кохи ця церква збу-

·

цароьк~ вра7а~ так1, як ви мен1 nокssувахи у Муз.Арх.Ком.
/униеу глечики, 1з яких виростав в•втьоя лоза - орнамент/;
3/ 2 старозинних великих 1кони з бокtв на ст1нах /а/ Микопи
та/в/ СnаситеJІя на nреотол1 - 11ez 17., .якогось року/; 1 пот1и
4/ Тайна веqеря на 1конос~ао1 - мен1 здається, ро6о2а якоrоо~

вах1дньо-евроnе~оького майстра;

1

·

т.n.

У Георr.-lИ церкв1: на дзвониц1 а/ Вогоматерь-Мадонна І 6:~.-·

льм Мадонна, н1~ Боzа Мат1р, по рисунку/: у церквt, кр1м о~аро
винних ~хон з бок1в на ст1нах /як1, як я гада•, nеренесе~ в ко
J'Іишrьt)і "Юр' ввськоl церквn/, унизу стоять такох lR!'epecн:z.
1.кови
в

стил•ово-украlнськими n1д1конниками,
Тахих 1кон три; на n1д1конниках орнамонт,

маате,

серед цих 1.кон г1.дна уваги 1кона Христа,

аняток ~кого
ви
на як1й змальов~

но /майстерно!/ суворе, глибоко замислене обличчя Христа,

що

1

най61льш ц1.каво: Христос nl~перезаний!
З одпиu батюшкою я nеребалакав, nо:z.нфорцував про мету заон~
вання нашого коІQ.'l'ету. По гомоню 1 а 2-::ма :LНJІшми
хоч це трудн:LJІе,
бо в моиархистиqному Седнев1, це тако~ 2 монархисти.
Ввагал1, на мою думку, треба спочатку зарегиструват~,що єсть
ц1кавого, а пotl.M мо~а буде nробовать стиху та обере~о, не
то

z

щоб нуnова~ь,
Вlтаю

а краще nросить.

Damy

З nошаною Арк.Казка.
дружину,

За аль6ок у мене такий

р1mенець:

nоверну Коu1тету грОМ:l

и:ь0l'о 1 а no!'l.:м, ЯІС увесь алабо:м /чи все, що торкається Седнева

за

1

/

буде амальован~, я nоверну альбом
візьму ва альбом ~роа1,через
те- що дукка змалювати Седнев у мене лишається.

ІІ.
АркадlІ! Казка

...

Н.Л.Мод:J'l!евоьк~й:

/2о,ІІ.1918; рукою.в.л.модвалевськоrо/

Вельмпеновна Нв.тал1в Jlаврені'ьввна!

На превелuкий хмь, nриМняти уча.оть у 1.сторичн1.й 1 ц1ка.вз.Іf
п' •02. я не u.oxy, через те, що 1 / я мушу готуватись до Шевче:юсово-

.

1"0 овлта /хор, со.пьо, дует, трlо ;1., здається декл.я:мац1.я./ та.І< JЦО
на це п1де сила ча~/; друге: кииеня моя зовс1м зруйнована ;1. ме
Нl пропоную-rь веч1рн1 заняття - чертеz:ну nрацю у зе:мств1; 1 тре

uam

~в:

н

приИняти участь у формуванню у Чернз.говl українського

qе,

!ак що краще менз.

в1.tіська. Дq всього 'J!YJICY додати, ·ЩО вsага.л1 по мен1 в1рьовка цла
перевестион на нелеГальний стан

ки«оь чао nриnинити свою публ1чну громадську працю.
Про а~ЖИСТlВ вам nодбаю.
З

nошаною Ар:к. Кази а

•.

-

1 на

я

.Р1дпе Слово

···---·- -----·· ..

с~ор.

··-----------------

71 •

·--------------

ІІІ.

-

Аркад~й КаЗка

Вадиму Модзале~ському

11 ,VIII. 918 • ЧерН1ГlВ,
·звертаюсь .до вас,
валnсь

в1дпов~сти

вельмишановний Вадим Львович,

мен1

на

деяк1

заnитання

цього

Давно в~е я мав наnисати вам, ·але то час,

аби ВИ nотурбу

мого листа,

то лЮди,

то дуики

та

р~зн_~ Мlркува~ня' с'тавали на nере:ппсод~. А ДО того ще не знав Bamol а
дреси, nок1лр таки.дов1давоя, що :можна.Ва:м писати на "М1.нlс~rерс'!во".

1917

l)ачи:те в чому р1ч: за
р1.к, особливо за ос1.пь -та за цю бу·р
хливу· ви~у, назбира.лася у мене. якась невеличка к1льк1сть nоез1й, так

приблизно речей на бо,

що

Фкладе ~омик у сотню стор1нок. Мl~ цього

nоез1йного дрlб'язку в дв1 реч~ трохи

поема_ "Риштування",

буИнlmого розм1ру: одна
з нах
яке я :копись п1д чао большовивма. XВ.jJ'1'01ffi заповЗо

дав ~ам надру~увати п1сл.а моєї наглої /в1д бальmовикlв/ смерти,а~
га - це сонетовиМ в1нок "АрГонавти", чи "В1нок· життя:" - р:Lч 1з 15 с~
нет1.:А•

тlм;

я:ку Я: написав у червн1

а ось важНа рlч:

вали,

сього року.

,п;.о кого можна зараз

Ну да про склад кнuuи по

звернутися,

аби її надруку

де якого ви:давництва /теnер .. бо цих В'ІІдавництв ~7' вао, ·У Кие:в1.,

~озвелось,

мqв

гри61.в у дощ,

да

все

страmнl

назвиська,

от

nр11м1ром

:

.3. Молот" - кУ, як мен1, 61дному л1ричному поету 1 вlдвй;..;птись
п1.дставить свої химерн1 мр1Ин1 вигадки. n1д "Серп" 1 з :sа.хом сподlва•

Ceprt_

тись, що їх ,розторощит:ь "Молот"?/

·

ним.

-

Але на-бlк

ТаІ< ось,

~арти!

Поет,

що має

друкуватись,

лs.скавий Вадим Львови:ч!

Я чув,

мусить

бути. статеч

що ви сидите у "Друкарі!

ц~й вартов1И' веж1 ·сучасної українсько! л1тератури, це вначи'l'ь,
nере.ц Вашим з·ором уся: українська преса, t'ОМУ' по~о.Мте,
.:.,до .кого я

1 а..

иу вдатись

що
lСУ

.

:моїм "l{рамом".

.'і одкидаю ~мку 1 що 1 ви на.лехите. до цього табоr,у, що· "в цett ч~
- :хсадних поезlй! ' 1 "хай живуть задачники 1 б?квар1! ' Правд з., що за
рав "вСl друкарз. взялись за букварl", як nравда 1 те, що букварь, чи
то-nак-граuатка

на Україн1:

1/

р1ч наИнеобх1дн1mа.,

моЛодь ·та

2/

аае.,

есть

1

друга

голодна

ар~я

"зелененька", тонень:ка, але численна но

ва "малорусская" або напlв~українська 1нтел1r'енцlя, якої-"бу.кварек"
та "вадачни:ком" н1.як не д1станеш, од них "малороси" ТlЛЬRИ nоз1.хають

•••

та
солодче сплять. Ось тут~ есть робота для поета: n1д1.~ти дот~
кого 6айду~ого, спок1ttного,
як жаба у болотl
доброд1я у чепурне
ньк1.И о6гортц1·Нарбута чи що, п1дстерегти ~ого десь у в1трпн1 та sа

•

милувавmи

зор

сnочатку

-

обгорткою,

разом в ним на софу чи л1жко

-

добратись

до

його киmен1,

наИб1льm так читають nоетlв!

а

- 1

пот1к

ось

ТУ~ П'ОЧать музИЧНИМИ 'ряднами перебираІ'Ь ла СОННИХ струнах :іого серця,

aJI
що6

ДO'l!li• nоки, знаМmовш.и серед них наИболюч1шу, так шарnнути за-не1,
вз.н п1дскочив на М1.СЦl, nротер оч1
заnитав: "де я?! Хто я?t"
Ось в чому я бачу значення поезlї зараз на Україн1. TI::tL nаче

1

:краще це поету зробити, що тепер ус1 1. скр1зь /росlйсь&е дике яви•е
яке так затаврував Андрей Бєлий7 зневажають nоез1ю, або легкова~ать

,

її варт1.сть, потр1бн1сть, "_'Томин вlрJІ.lв? Л1ри:ка? •• Прочтьо:м: на
до
суге". І ось n1днесmи "на. досуге" ~ мов аромат троянди, "п1.сн1. кохан
ня" 1. заколисавmи Уми читача, nоет мусить JІІипшинами гн1ву nроборкати
чуття нац1ональної
ледве

г1дности,

яке у сучасної українськоі

1.нтел1rенц1і

~евр1є.

По.асню св1И образ:

сучасн1 украінськl nоети,

розробляючи l!O'!UBИ.

якl були за.вtди nриналежн1 поез1ї /чуття краси, чуття кохап:нн 1.
мусять

вnл1тати

в

свою творч1оть тах~

мелодll,

як1

гнlвно викликали чуття нац1ональної nринале~ости,

6

!'.n,/

зворушували,або

розбуркували волю

72.
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1

Р1.д:з:е Слово

Ішиrсали. до

д и н к у

створення:,

Bl т'·Ч и з н и

СІ<рlnлення: J.

1/.

Ось мlй погляд на задачl

оздоблення власного

ян

велина

.маси ентуз1язм, чи тан забруднене
рl:отизм. Ос-ь аа що я шаную Олеся:

нtімlшrя,

в блиі'Jкавки,

nустопоро::tнlй 1

в

Tl~ числ1

теnер, але високе слово: пат
він хот1в би обернуть сло.nа в

аби їми обnали:·ти,
без·вольнlt1 1

анемlчнlй,

-

бlльш1сть

І

-

це зовс1.м не
1 nоет1.~
ОСО6ЛИ1ЗО_р0Сl'ЙСЬRИХ - думає, 60 В ГрlЗ.Нl ХRИЛИНИ Вlдбудован:ая
ДepJJ:aiJri чи нац1ї поnереду ttmли зав:t:еди rrOE)t'И - якl 1 викликали у
така неnQетuчна рlч~

й значення: поез1.У.

:С у

.

аби їм:и загурнотlти

квол1й

телlr'ента, 'пкиИ · н1як· не вилуnиться 1з.. своєї

дyml

ho

суча.сного lн-·

"ма.ло:гос1Иської"

шнарл·уnи:. І ось, бачучи на книжRовому ринRу браR такого
роду
З6lрВ:ИКl.В 1 Я зва:,уюСЬ ХQЧ ОСКlЛЬRИ.СЬ ЗRПОбlГТlІ. ЦЬОМУ ЛИХОЕl -ПО
м1р1· моїх мален.Ью1Х сил - 1 звертаюсь до вас за поро.доІС 1 допо

1/

могою:
то

чи не взявся 6 видрунувати мене ваш "Друкарь";

яке 1.нше

Om

·ВДНЧНИН

видавництво,

пЬкlль-що.Ви
. .

1

бо lм'я

моє

для

загалу

в1дмовте коротень:ко.на.це:
.

б

буду

вельмu

,

Назьу для Збlр~ина я nрибрав "flepmиtt

.
·ноли

я:к н1.,

зовс~м невl~(оме.

Ваш друг Нарбут·черкнув

BlHOR".

нев1домом:у,

Гарно було б,

починаючому поету

о

бгорт очку -·ну да Це вже тод1, коли 6 була в года падрукуь(.~ти:. ·
Н б ве хот1 в обробить на швидку: - ane •• ~хот1n би все та~и·

вийти ''uо-мосновськи" чепурно /"Друнарь". знає, як це робилось у

Rслищньому. Петроградl/, а не· так, ян виt1шов V т, Оле сл. Хоч а не.
маю над1.й друкуватись · •rам, де друRується:. Леся Укрв.ї чкз.!
Ш,е npo склад мого "Першого в1нна". В ньому будуть 13 соне

2

тз.в,

десятки

трlолетJ.в,

десятн1в

2

рз.зних Blpmlв та .один

со-

нетовиU в1нок l поемка - ~н раз на збз.рнин. А до того z
зараз
непевний ча:о - мо:а:е, з П1вноч1 ::шову насуне н1ч, не хочеться
·згинуть :1. "ол1ду не оставить нlю~ого". А ян не насуне "нз.ч", т,о

на першиИ гонорар :мо:nш. бу де вставити до ДерЕ .1н1в. /моя мета;-

і ще ::шити RJ.ЛЬR~"BlHKlБ".
.
CJIODOM, 6у;цьте моїм хрестним батьном,
ки над· куnелью укр.
сника

1.

люди

л1тератури.

Див1тьоя!

;
я радий чути Вашl·ру
- мо~ .. е, з Вашого :~ре-

.

будуть!

·

В1танвя щире Наталlї Лаврентlввнl.

Арн,СІ<азка.

•.

п.с
БlJlЬmy частину в1рm1.в для друку Бzе переписано. По-дорозJ.
.fi 1х випрt~.влв:ю. ПІІШlТЬ, Вадим: Львович: Черн1гJ.в 1 С1веря:нсь:кз. вул.
д.Мальче)1ОЬRИХ 1 мен1, Перепишу 1 дам їм певниft розпорядок 1 ко
нець.

IV.
·Аркадз.tt іtп.зна

Вадиму МодзалеJ?СЬRОМ'J.
4.вер~сня

.

918

Вельм~ вдяqниU Ва~, любиМ Вадим Львович,
го цриязни,
шу

листа.

велину уnв..:....н1оть

Мея1
де

залишається
мене.

Тепер я ц1лном певниМ,
мае хоч якусь

чи, ВВИЧО.ИНО 1

..........
баЧИТЬ

1/

CBlTO._.
_____

р.

TiepнlгlD.

.

за Зашого;

тепер ,т1льки

по~по

вІІПl;авдатu Ба-

.

.

що ян т1льки :м1И ''крам Вl,Рmове.:шИ"

там естетичну чи л1тературну. Jнtртlсть ;nрІІJJ.вєпn.ю

ДО Оу'чО.С}іОГО ПОеТИКО-RНИRКОDОГО ри:нt<у/.,

Пlдкреолен~я: скрlзь А.Казки.

-

D:L!·!

nо

·

Р1дне Слово
....... ,~-- ....·-·-----· ~ .. -

----

--- ..

--··

--··--·--·--··· -·····

.....--...-

........................ ,

___...

_,...,

-

-'--···- ___ .............

------ ..
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Дя:кую, ЩІ!рО ДЯRУЮ аа Вашу ГОТОБ.1.0ТЬ ДОПОМОГТИ МЄНl 1 не ДИВЛЯ
ЧИСЬ на вели:ку обтя::;;~ен~сть в пращ
Ця ваша щиросердечн1сть
якось

.•

знову п.1.дняла у мене на якиМсь час приборкану знев1ряu енерг.1.ю.Че

рез ти::.:день /гадаю-. що за ти~день встигну за:кlн1ІИТІ mдготовання

матер.1.ялу до друку/ надіmлю Ве.м м1й "Перший В1нок" хай /через Вз.о/
в1н шукав соб~ нового хазяїна.
Не буду б1льmе забирать у вас часу.

Впсловлю ще л~ме свою ду

мку, ще один мотив, який опонукув мене в1ддати тв~р друку /до тих
мотив:L.в, як1 я вде висловив у 1-му лиотз./., це: у uов:му твор~,у не ..
величкому зmитков~, розробляються майже вс1 гмовн1n форw,
яn
вптnорилися у eвponetlcьк.1.tt поез.1.і протягоu довгих стол1ть: сонет

рондо, рондель,
рма

то

1

сонетового

газель /перська/ тр1олет
т:Lм,

,

нав1ть наИокладн1mа Фо

1

в1нка.

Рз.ч

в

що деяк1

з

цих форк мало,

мо~е,

Мltt

fбlрничок nослужить

а lRIIЗ.

ховс1м не·розроблялиоя в украінськ1tt л~тературз.. І от мене~

шить думка,

що,

молодого nоета одн1вї ао мною думки·,

справною для якогооь

чи зац1кавить Иого яною

Фор

мою, а 1нши:м замкне уста брехлив1 /тим, що думаютt~, Нl·би то вкраіи
сь:ка :мова не :мохе бути nридатною для дооконо.лих·Форк поезlі/.
нок",
мав

1

Н:к я це виконав: чи добре, чи н1 - нatt окаже оак "Перши~
вl
але я, кр1:м 1нmих n1дста.в аа для 1 п1д чао його иапиоанна, ..
цю,

вище

зазначену,

Вl~айте Натал1ю Лаврент~Євну!
ЩирQ .дякую

за хуткий

в1дrух

Арк,Каака

.•

~.п с.~Пов1ст:ку внинуn до Червlг.по~'.!'евоl нон'l'ори власноручно.

v.
Аркадlt1

ПроЩу

Ке.зка7

вибачення,

-

Вадиму Модаалевському.

9 ,ІХ .1 918 •. Черн1Гl:t~·,

лас:кав1~й Вадим JlЬJJOBич"

що,

мо~е~

я тав· СП1.8•

ни воя з н~дсил~ою рукоnи·ёу, але умови· оточення /прива'l'на робота по
nере:клада:м, чертехи, участь в укр.ново:му xopl 1 т.1.н/ не оnрияхи
моєму бо.:;анню\над1слати ·вам ян наttх.утч1.ше.
Над1славmи, я тепер 6уду оч1.куnати вашої

в1.дnов1.д1.

про те,

по:кnаnився /з видаnц)ов/.на. м.1.й "крам", та як1 Иого ухоnи.
Якщо н1хто,

вас хтось

1з

~ nереда~те,

ч~_рн1гоuц1.в,

а

я

угорнувши добре,

Иого мен1,

6уд;у

народився

знати,

що

я

х~о

як буде у
ду::.е

рано,

чи Заn1зно ·зl своїми бажання:ми nрото:а:тати С'!'епу для укро.ї:нсь:коl. vysи в. в1ков1 чн1 гаї всесв.1. тн:ьої. nоев1!, де все nовно неuюtрущої кра

•••

си, де
·та що казать І -nан Се:менно, що мав рухи якогось малз.~ця,
тягне 61долаmну JJСраїнсь:ку музу·аово1м: у 1нmиИ 61к, н1дк1лл тхнезо

DСlм не nахоЩами,

але?

-

Але· rіан Семенно nеремо~ец:ь:

Uому удlлявть

ся впесь бель-ета:з: ".ВЗ.дрод~ення:'', nри чому нрИтин /nрисяшшtt укр • •ll
крит·и.кІ/ тан 1 ·nНеться,. щоб видавити з:L сn1тн1п:ої голови я:кнаі-tласк&
В1Ше СЛlDЦе,
Звича.ttно,

на мистецтво,

.

'

nри таких симnат1ях критики, я з1 сnоїки nоглядами
з ево!ми сон6flІами,. ронделями та гекваметраuи
бо1:е-

в~льнии.·

Розлютувавс.н

s,

·

читаю-qn

•••

·
CTl;l'l'TIO npo

-

Сем:енна, се,аІІенно. t.ї.у, де х

тут· сенсs українсьнам
футуристt Та футури.вк, кр1м х-орошого,uяхе~
тного наевис~ка, н1чого· не м~в n1д собою. Та це ~ сnрав~lс~ньки~
большоtнtам у мисте~твl: "Ге!:Ь вс1 здобутки культури ва борт норабяя

оучаснос'l'иІ" Чим цеН льоаунr ЕlДр1.знявться ВlД льозунr'lD nп.ТрОЦ:ЬR(J
го та Jleнlнa

-

Нlчим!

Один рух,

одна мати

їх народила

~

1

ро.nтом.пв.-

___
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...
........ _. ________
. '·' ·--·----...

.

врьпиИ

.

в1.нок r:цз.нов:~,.

Р~дне Слово

---

--,··---·---·"~

Се:м:енкою:. 1

--.--~-----·--·-·--

Я:кий 1

власне ка~j"чи,

· 1.

-~ --~----

не

оригl.на.ль

ниt! Rверо-wутурист, а т~льки ••. щпро, рет?ЛЬно коn1.ює. невдалих росз.t1Ср~:иА; І}Оnl.~ст~в, що дер;z.со.ть ·фронт .На· Зах~д, на Мар1.нет1. ·•• ~ Але :~з:

М~Р:\..Щ3т]. ї~. це :розум1.в .як l ;вони _залиш~лися невдоrн)леню.!и. з нього
~Р. В:!:-Н . з ~рс1.:м; н~ хотJ, в малювати. сщ~lХ' собак на о6личч1. 1 а зам1.сть
1\Qфти- ·~ов~оУ" .чи &армазИ~ового Фра~а

·

б·рац~-tя

·

0;

·

.

м.з.в

-

а.вич~йне еврqпеf;tqьке

"

у-

.. , .

•t . :' .• і
В1і. ':1. '.ма.е:'те ~> 'ла.скави~1 Вадим Л..ь:р ОВИЧ: RO.~J.._Я з ч:аршивої коn~!·
оfі~~У.КРЗ.ЇНСЬ.t<І!f! ф:у1'уризм! . , . .
. ..
-~.~·:. :.Та,. :&рl.:м тоГо, х1.~а нев·;домо rіанов:~..;. крИтІі~у /здає тьсн не Qл.

~р:Vш~:/3СЬІ<І~М, .~.~·:х.тос~ ~J;II!i11й'2j, .щ6 фу.тури~~ ci<pl.a!i проходцть за .qи:м:
в·Qл1:з·1!о~/~69,1 .. як ,ре:н1..Ше. зваЛІ~, . декадансом/" що. винцкає в~н cxpl..sp,
4е-':'Ф.Q.J?МІ,r . мuс.т.Ёщтва. 'розвидЕ?Нl

р11муют~ ·.'уІЗ~-1~·. 'l)l.ll~aчa,·

l..

q_т.ра.вk1 ClJi'ь .ї . n_ерець"

. що

.в загал~

:. ·б~лд. · с;шра~:m:я. "l.та~':І.Иська.
як ·-ми

бол~є~о

теnер

yt.e т.ак багато, - надш.рно, що не зат

ЩО.. ТОМУ Тl.ЛЬ.КИ футурИСТИ

СИПЛЮТЬ у

СDОЇ

для евр опеМсЬких. л1. тератур футурw1

хвороба'r J

1сnанською...

.l.
.

не~ вони :Всl. п~ре6ол1.ли та~

·

.Але, хто А хвалиться "хворобою"1! Українська. літера'тура

-

по

сут1. речеИ здqрова.; а .тому •.•• до 'їУ ''1..таJіl.і1сь:Кої" болячRІ-І /шіна Се
менка7 треба буЛо ·критиковl помасти Доброго витяшого nластпря, -от

1. все, а з овс1.ц_ .н~ ·Сnlв~та .шз.негlр~к~!

":

.

:

, .. ,. . . . .

Про'СТ1.ТЬ мене; вадиме Львовичу 1 'що я· забрав у вас час на " Се
мепна", але "серце моє смятес;r воJмнє 1. боязнь смертl. наnаде на. мл~
коJ!:и: л·nочув, що на Вкраїнському Парнас1. заграла в руках Семенка:ІХJ
Сl.ttсь:ю::>. бЕ1лалай-~<а; а nан критик з "Вlдродхеннл" гукнув: "П::1.нове-nо
ети! ·вкраїнськ1. ·к.оба·а.РJ.:: ;к·иньте геть ВаШl кобзи!· Ставаttте на голови!
Аосить D7te ходщли на. ногах - це nрив1.леї .бур:ІІУа T'l туnиць 1... ,rr.'.lвattтe
"

. .

ПОnуЛЯР,lТЬ

...

1' lt

.

.~.ЗИСКl.

. .

.

Крl.:м; ТОГО І n. Семенко.

l

.

.

.

.

. . ..

.

-.

.

..

,

.

мовИ україн.Ьь.кО'ї Г?-JНlаД не ~нав /чим

як рО.з пиг1дно в1.~ нЬоГо :р1 зня":;.·ьсЯ рош.ttськl. футуристи/,

то лк

: ~{е

.н.ам з ним "nоnуля.рlть 1.зис:кl 11 , - хаИ. вlн сам. ще пос~удз.юв багатства
нl.\шоі мови 1 а nот·l.м 1. спробj7 Є :'.' поп:Улярl. ть "··
· . ·
.
' :Ну" ГЬд:J.! Хаt!йому цур. Тj;юхи.вг.з.мувався. Іrепер ДО "Пе,ршого в].
нк.а" ~ ,ffiC х'і'Ь згодитьсЯ Иого :Fйз.друкуватй·J то мої. бю~ння:_

•• :J І щоб вrtдати чистедьі<о:. ~еrіу·рно,

•.

.
2/
Ttl.K
ЛК
. :·. 'd/
ту мною
. 4/
1

охайно;
~ .: . .
. .
щоб залишити розполо:1Ешня. 7роапорядо;к/ Dl.pmв У: збlpiШRODl :

Я

CK~3!1.Bj

. ..

. .

. .

·:

. . . · ..

.

.

.

щоб не робитИ. зміт-т у тej(C.Tl. /м:Oj,!Hfi. лостави~И де-не.:..,Це за~у.-.
ІСому, к:рапку чи ще .а:кусь др1. бницю У. слов1./;
..
щ;;б не наhоnичувать ·no н1.лью1 в~рш:t.в 1!з. одінtt стор1.нцз. /як
це_· зробило в-во "Час~' ~а ·дм: ,Загулом/., бо вlpml це не статистика, . ;L

ко~1-rи:И в1.рm має· свое: :::::иттч, а тому nотребує о&ремої сторlнки" бо
я
сам дбав про екопом~ю nаперу 1 дея:кl "трl. олети'' мlC'l'Y-I? на одн1~ сто
рl·нц~, коли це ire ·.шкодило духу l нз.строю в1рша /у poCl..f.!:H нз.Ч6~льше
друнують окремо, у поляк1в та:код/, tіле, nри,м1.ром, мl.tf 111rри:птз.л"
..
о6оn~лзхово потрабує трьох сторн1о:к,
.

. 5/

Вели:кlсть нни:Із:Ки: та форма її така, я~ пИдано ~оез].Ї 3агула,.

або ян видавався недавно трьохтомовИй БлоR" або нІ<раз так само д 1 ЯІ<
:видається б1льпр.сть француз.ь:ких кнИІ:оR; /от цqля~и Ще хитрlLе: вони
DИДО.І9ТЬ ПОеЗl.Ї R'k!ШеНЬRОВИМ .P08:t.-t'~poм, 1. ТО nравда!. Кни:..:на :nоета
ПО
~р.ебує Мl.СТ11і>ИС;ь у к~rшеньц1. 1 щоб витягати її~ як кп:tІут.ь рос1.я:ни, ·~на
досуГе". Ну да у нас це, здае:тьоя, вва:тється: за моветон7;

·

стане
вить

~

6/

це обкладинка. Ркщо м:оl. Blpm:!. будуть вnртз. ї~, та я:Rщо

грошей
угор).

-

на

мистецьку руку Нар6ута,

Аркадlй

Казна:

нижче

тп на

намалювати

о6гортц1
::-'Lночок

1

сл1д
У

nос~а

в~ночковз.

Р~дне Слово

75.

C:rop.

наnис /чи над в~нком - це д~ло худохсни:ка./: Перший В:lнок, а ниL:чеJ
зам:1сть того 1 щоб nисати: л~рйка :чи поев1ї, л· вир:lmив, щоб зваль~
вана була л1ра. :клясична.~ - це буде носити трохи 1нтимюtt! харантер
1 в:l,цnояlда.тиме настрою /теж ·nо-части 1нтимному/ І<1щnп, а зовс1м
унизу - р1:к, От 1. в ае.
· ·
Пиm1ть про Baml. розчарування у sоїх творах та npo сутичви
з
видавця:ми.

В1тання: Ната.л11 Лаврент1євн1.
Ваш АркадlЙ Казка

п.с.r. Дея::к1

·В1.нок",

в~pm:t. я: залишив у себе

наnр. · два сонети~

...

вони не D].111JZ8~~ у "Першиtf

в лких я: в розnач1 о6урююсь на "народ"
jт·o!ry ~ nобоявся: Ух виnус~ити 1 у !18.0, бачте, болться: за.uпа~и цьо-

го куМlра./.

.

ІІ .Я:кщо захочуть

викинути . .як1 вз.рпа., наnиш1ть як1 •••
·
- Годз. мордуват,.· :ва.n оч1І
п.с. На сторцщl. 37-tt уІІ ··'J;'pl.oлeтl "до rь" мопна заш.ни~ь,яІС-.о

мзJ1 nираз "лиш в ц1м лежить чортlвСЬRИ.М жар"
"В ~lм nоляга чорт1всь:киtt ~al"•

-

не nодобається,

на.

Ну,да це.дрlбнИц~.

Ap:кaдltt Казка

-

VI.

Вадиму Модзалевському.
18 .Х, -1 .ХІ .1918. Черн1r:І.D,

ВелІ/мишановниИ Во. дим Jlьв о вич t
o.cтoбlClD .я Вам своїми ЛІЮfами видно страшенно, а1Іе, як ка
заn не61~чик Hlцme, nоет - це курна, що знесла яttце ~ кудкуд~ав,
гадаючи,

От

..
еї

що

в1д

та:к

1

цьоrо. св1т

n.1.де _обертом,

.я nок~ль-Що :куд:кудахка~- по:кlЛЬ·ВИ н~ за~ули~е мо-

.

глот:ки:.

:дetl лист хорот:кий:

часу не nрогаєте·.багвто.

Мен~

здається:

1 / Що Ви розчарувалися: у мен1, .яt< у т~й синиц~, що 6".~-a..ua

n1..дnалити

море.~.

а

друкувати

дурниць

не.хоче;

· 2/
. 3/

наю,

D.lд· неї

і

циJІар:ка не

·

заn~лІшася;

Що Hl одно 1з видавництв 1 дурно -.ба·цав~~ь за гро~

.

.

Що зюз..вц1.-л1терати вивнали моі в:t.ршз. н~кчемною б:lлзхu.шt

а "Псршиі'! Вlнок" нанадто зеленим, я:киtt :змоzе іншликз.тu л~вrе

дезз.нте;>~ю

. 4/

у хворих

Що,

:пr.л:унках

сьогочаоних

Ви любий Вадиме Львовичу,

серцем·.людuна

~

боїтеся,

чи то

nан

читач~в;

·

та

занадто вс~те дрбра з чулим

Ii:...9.Jilsтe

Blщaтn. Тому .я nрошу Вас сnов1с2ити кене

.npo

npo

це

все

:ме.І:!е

те,. що Ви

cno-

од~г~~и

pyкonrrc, та іо н~кому в1н не nотр1бен з., ян я: у:1.е ~м радuв /аа

, то М зараз nopa~.: за.JJорнути Иого у nan1.p ~а nе
18 земл.як1в мен1, це не ва.ЮІо навз.ть, щоб .скоро

креол, :nисав

редати кимсь
як

траnиться:.

Пt..>редаваИте
ре му:зику ;1.

- .l

не вагайтесь,

зовс1м nогано

оn1ва.ти,

через

те,

що мо~а знать доб

мОЖНА. любити

1

розумз.ти зате-

ратуру ·;так як я./ 1 не бачити хиб у власних т·ворах •

••• А

значну,

на моїtt л1тературн1.~ Rар'врз. ~оставимо крапку, мпоrо
mnpoкy таку, яка б ц1лком аашулила Dlд людськпх оч~~ ~и

:ммесенькиtt то.лант /горбатиtt/.
·вибачаtlте,

що курна куд~аикае,

буду. Ти о ячу ВІ'! бачень :за вс1 турботи"
:вз.ноR".

·
Це

Dce.

Бlльm ззпа~ти

не

яRl сnрачиюш ВО. У "Перmи:!
Ваш АрR,Ка.зка..

·

Стор.
-··· ....
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Рз.дне С.лово

____ ______
.....

/:>

. : ·в~ тайте· Натал~ю Лаврентl евНу; вона тепер певно знаходить 101
•О •• / задоволеІmя у своїх· nимогах_mллхетних завдань театрального

мистец~ва~

Здається,

КиІв~цим багати~.

•
Аркад].й Назка
ЛЮбиtt

VII •
- Вадиму

Модзалеnському.

7 .ХІ .1918
· · ·

Ва~им Львович!

Митикував я,' митинував., тай. пор~щив: nросить Ва о, аби Ви

вlд

дали до друt<у "Перший в~нок", .не зважо.ючи на те, що п,За.Мцев зможе
переро~пти Мого па "llepшиtt ВlНИІС 11 • Пр.авдо., дурно л дру~увs.тись
не
хочу., а тому я хот.1.в. б~ в~,ц вас дов1датисл про гонораровий б1.к сnра
ви, пр<;> що язик у иене .. '' прильпне R горта.нз. мов ку-", ко~и nи були
у
Черн.1. г ОВl· •
·

. . .. Всього DliКJia,zJ;a.rи ·зараа я не з~О1-СУ., чому я п~рер1щив /хоч,. nла.~

не;·.,нJ.лкого .перерlшенн.Іі нема". бо Ви ж оа.:м1.

поралли,

що менl моmш

друКуватись одночасово ма.Иже у "BlCflИRY" 1. тан/, -але дещо пода:мд.о
вашо.t уваги:

1Ї мо:е,

nопатрав

це л1тературниt:t садизм,

вп,ЗаИцев,

на

- але я не ·в1.д !'ОГо, що6 мене

сnраведлиD1.сть

оц1.нни

ко~рого я

ц1.лком

пок

ладаюсь /н~-tl вз.н зааначить перед nубл1.кою мої хиби - Ч'Jдеоноl
а
хто не хиQиrrь з. з .:м:ол~ди.х nоетз.в, та наn1ть 1 не 1.а молодих? 1/;
·
2/ шлях до "в-на" доnшІ~М, а· :м:оже з. в овс1м. "'l'уди таки:А: не nуще.ют:ь" /потJ.м

-

у_ КJ)(:1.Щ1.м виnадну

можна друкуватись о.r,ночз.сово, лк

-

.

Ви мен:!: казалх-й'; І .
.
.
·
·
.
· З/ нехаИ це буде -проб-ним каменем д~я мое1, неа<аІtУ та.лс.ноnито
сти,

зле тз.М невели't<lt! адатностз.,

вдяки

обставинам,

чи розквз.тне,

Так що я В.1.с. nросив- би,

яку я в ооб1.

nчуsаю:

на~~ вона ва

чи аагине~

любий В8.,ди:м Львович,

черкнуть мен1t

1/ хто· б.ероться друку-вать; та 2/гонора:р_ /яи бев rонорару,

І<раще Я·О8.~ DKBlTЧlliOCЬ M01tt "nершим D1.HKOM 11 / .

Вз.нь·єтни не \І'реба, а то'М';{ я просиn би вас змlнить
кни~и так: Аркадз.И Казка: Пepmиtt:B1.HOR, ~1.гика, 1918,

В ра.з1., коли б видавець :~юбашз.в в:Lньвтку,
в 1!Г о тую об кладин:ку/.
.
·
Крlм всього,

я анаю,. що ЗаИцеву вараз

його свої роботи до нат.а

то

загелоnок

- я до nocJiyY' /

аовсl~ не до мене

-

сам:
~

це теж nрисn1.шуе мене до друку нnи:хІ<и,
то ж юІберз.ть хвилинІСу 1. черкн1ть:
npo видавця, 2/ про

-

1/

Ну,
умови видання /закреслено: "'~он:орар't7.

.

Б::::іl8ІіО було .б, ~би Ви nодали тако:а: адресу. та 1.м' н. 1 по батько
в:~. Зайцева, ~ я хт1n бЧ Ио~, вое ж таки, nеред друкуnанням наnиm~.
Буваtlте здоров~!
.
.
Ще одно, особасто до вас, nрохання: яRщо Ви на. протяз1. ц1в1 за

мп пи:мудрувте десь при наунов:~.tt :вamз.tt :Lнституцl1 мен1. пооодУ /б1.6л~
отеиеря,

рн:~.гов~

або поМ1чника"

сохну

l

чи .ще щооь/,

••• здохну.
.·

буду незм1.рно вдячниtlz боуЧе

окоро

·

Ваш Арк. Казка

Вз.та.ння Натмll Ло.врентз.ввн:~..

Ар:кад1tl іЬа:ка
ВИСО:КОПОЬа~аниМ

.

...

,·VIII.

Вадиму Модзалевоькому.

Вадим ЛЬDОDИЧ!

Без да'!П.

1/

"Сельско-хознttственное общестnо" /Черн,,зпичаttноІ/ доручипо

---~----

1/

.

.

Поштовий штемnель на Rонверт:~.: к~ев:ь,Зо.12.1918.

кeJD. І&ID!t&wa Іас, ••;е еrодияись ба ВИ да'а O'l&~n е вачеркок

/сtо~коа ха

4

nc•~~o

~о~орахс•еаовок~ао-адКlи~с~ра~авиоrо ха

рак,еру Чераі~».-ви, Це ік по~р~бво до "Ста~ис~ичесвоrо Спраnо
чиuа по Черааrовокоtt f'1берsии'•, Ста тт а коже бу'1'И иаnJІоава
по
рооJ.Іопв 2. nо•J1Сра1коьии, вони· "п1чоrо ge :UЗ.J)'fJ. проtи уираlвсь

xoro• • tax

заоаовапао~

nas1,

яха бере учао~Ь у ~~ому "Спр•иу",

1 аха попрооuа кеа1 /~J.c!/ паnиdа'fЬ вак. Ortпa~ta: 15о руб.-яио!',
"даа 14с.цаuевсь•С)rо", ха:суть, коq-ІJ!ь аробиtи nикпчениа.
Я о•ааа.а 1КІ JD:O ва дуzе еа.юІт1 тепер 1 иааеnие ие в годи~ еоа, аае lx apa:.r.auв и. здов мьняІ> 1. uиmy Бах ар о це.
Зrода? ЧІ& D8t'oдa?
· ·
В u~роба~ах uoze!'e змовитись оооби~то е ии~.
.
Моа адреса: •• червlr:І.в, Губерн141.tЬИ8 аек~ька
П.С, В1дDОВ107І Іх зони прося1ь якиайmвид~е.
Од ое6е: Jalдaooao кові опраnи, коа:е'lе врво:~.к ве rypбynatк
В80S'p2.JI "дPlJCr:вatfиoJ," еn.и возс:r. к. хаи JІezиtt:ь у ва о вJІИто

Yupaaa.

,

oa,

чоа, ЯОХ1Ж:Ь ае·буду ка~и·sмо~и. веяtІ ~о~о до ое6е, Да в~рае во
в~к 1~ чаов,

·

3ОJО1к ие до ~руку.
З ~nибохою nQшаиою

п.с. ВJ.!'alsr• .Baтu:~.D даиреат1евиу,

І

Ар:кад1Іf І<е.вка

..

РЩДО

/З иедрук·Qвавих поее:s.К/.·
..

.

~~~ oa1.ry, cm.ry випало я;ко~о! ••..

01 цв1ту на деревах о:кр1.в7і бyttнcrol ••

C'rpll яблунь, rруш с1а арикадво .
~в ЦВ1'1'у увесь; ~ев·гаю.вепроглsдиа.
Си~• г~иб, мов nривид сиа~~rо,
І~чет1са в цей кев! пише одиоРо:

.•

Си1'rь в тиm1 гайовій 11ааи бев~аАЗо, \
ПИ~~ Ср1бие марево, шеп~а~~ беаладко:
- "01 СИ1.гу • CH1ry!", • • .
.
В дуШl. :в1д кол~ру с~r1.в яоиоrо
Все, що було бурххиsого чи вnoro •
Все тихо вснуло ••• Ук лйш бевпорадко
Сиуе кр1зь сон·рlй тихий дук веохаа~о,
АЛе 1 сам в1н в~е не вна дяа чоrо •• ,
он1гу ... си1rу ••• "
·

- ••ott

Стор.

78:

Р1.дае О.по:во
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&

Серед внавачн~ увра1ио~хих пое~1в по-шевченк•nсько1 доба

~м'я М.П.Сtариц!ко~о иеааопу:еио вабу~е, ttoгo поетична творчt•
о~:ь kайкеиае ·Dиовz.тJЕеиа. В 1отор~! украінсьхоl .и1.тератури м.
Саарицьаий s.цобуn ооб1 певне шоце як
в и д .а т в и І
п о е ",
•о в~дбив иао~роІ 1 nочуnанна свого часу, як
n о е f - n е ~
к ж

а д

а ч

1 •е ововю перекладницькою д1яльв1~~ sиачно

no••-

pиn ря~1 укра1но•ко1 поев~!, .ях
др ак а ~.1 р ~ ~ наttвида
,н~мий представках еtиоrрафз.чво-народницькоrо укра!воько~о ~
а.,ру. Окр~м torao, Ctapaцt~кa.tt писаn 'l'aJCoж 1.С1'Оричн1 пов1О!І'1.аяе
DОПИ кенше

ва~а~&

s

n11~ра2урн1й спадщин1

пиоьvениика.

Крктаки И 1оtорики хl~ератури н~ однаково ОЦlнюnапи
пoe
Стариц~:коrо. СучаовІ!І<И дуже неприхильно сто.nи.иись до
йоrо
перекпад~ сnроб
еnроnейських поетз.D, а такоz
до орИТ1-

B2.JJ

18

1

аап~иих поеа1й, нападаючи наМбз.льmе но мову поета ва "хоюаИ1
спова•. домадн1щу анах1.зу '.rворчос!L'И С~а.риць:коrо nepmиtt
подав

Ок.Оrоновоьхий у onol~ "Іс~ор~і лз.тература руско1" 7львз.n,1889
'Іl.ІІ.в.ІІ, 0'1.818-839/. ВИСОRО ОЦlИDЮЧИ дра.М8.'lИЧН1 ТDОрИ Стара·

цьхоrо та його перехяад сербських п1сень,Огоновськи~ решту n1.'repa~ypиol опад~иа иажого письменника розц1иює невисоко, Dlд•

еиачаnчи ие~оладв1 олова й олоnооnолучення в перек~адах 1 не~
Dелиху л1~ературву от1ИН1сть ориr~нацьних поез~~. Нат6к1оть ID.
Фраао nвa~an Старицького за видатного поета,

~eLary вад попередникам~ Кул~шем,

Руданським,

nз.дда.ючи

t!OJQ' x:e-

Кони~ькик ~а 1а,,

D6ача.ючи в:е D перших поев1ях Старицького "перпа. признаки
пu
з наолlдування.Шев

ходу укра!нс~коl поее~і в доби епз.rонстnа,

ченхlnсьхо1 манери" /ЛНВ,19о2,5/. Франко п перший подаn

HfODнy анал1В1 n1tepa~ypнo1 д~яльности м.п.старицькоrо.

поеtа.

ви:к.иихма т~льки ц1на.в1. опомини

:ка.а Старина" 19о4,

V/,

.

1 rpy•

Смер~ь

Олени Пч~лни /"Кlезо

що подаІ?ть бага!t'О ц1ниоrо б1.оrраФ~чиого

uа~ер1.вяу, Деоат1 роковини во дня смерти поета в~дsначив " Лl
тературио-Науковий Jhовик" двома статтями: 1 • Ів.Стеаеихо:
с~арицJ:кий
аое~; 2. О'Ковнор-Вlл~нсьна: деяк1 риси в твор~~
0!1 м.старицькоrо. Отеmеико, Вlдsначаючи грокадсайиІ характер
41рики·Старицько~о, характеризує поета як "оп1вця-деuократа,
оп1•ця ио1.х покрив~zе~их, nоета-~нтел1rен~а ново! доби".О'Кон
вор В1я1иська в1деначав васлугу Старицького в роеробnе~
ух

u.

sa

Rраlнськоі JІ~Тературноl МОВИ Й драмаТИЧНО! ТВОрЧОС!И. П~ОЛЯре8МІ\Цl1 ми маеко статтю П .Рул1на: "М
Старицький та Т ,О,Кулl•'

/"Жи'!'!ІІ

Sf Рево.июц1.я"

1926, ~ 12/,
У 1929 роц1,

.n.

що nодае ц1.кав1 матерlJІJІИ до

взаакин обох поет1~.
е нагоди 25-лlття зо дня те
рти поета, а'явияоо~ дек1лька ста1111ей.nро Старицького, в яких

особливо! уваги заолуговув стаття М.Зерова ~·цурнал1 "ХИ'!ТJІ І
Ревопюдlя". 1 загальвих курсах 1стор1ї українськоі л1тератури

маємо, sвича1tно, ли:е еагальн1 характеристики, де поста'!Ь Ста
рицького в~аzаDть "чи не иайтиnов1пии сп1вцек цього ва~ого ,

повного зруйнованих над11t

1

найдошкульн1ших удар1в часу /акад.

С • О, Єфрехо!і1/; його т:вориfвваааD::..1 Ь тик ц~кав.1.mики, що вони, "ч~'!

хо в1д6иваю~ь сучаону поетов1 еконоw1чну

.1.

соц.1.яльну дlйСН.lОТ~

_____ ------·---...--

Р~дне Слово

---····--·--· ·-

-----·------------- ..... _...

Стор,

---..-- -· ----

.

79.

---

~ nереказують властивий його покол~нню сусп~льни~ св~тогляд"/0.
Дорошкевич/. А .. ШамраИ у своему иурс~ у:країнської JП.тератури по6~~0 торкається формального вnливу рос~Иської народницької л~

рики на творч~сть Старицького, Отже вс~ ц~ по6~хн~, надто зага
льн~ хара~теристики не дають певного уявлення про М.Старицького
як поета. Та, на жаль, ще й не nриИшов час для ширших розв~док,

для синтетичних висновк~в,

бо ще й дое~ не nророблено чорновсі

n~дготовчої прац~: рукоnиси Старицького не вивчено, наукового
критичного видання твор~в його не маємо. Ста~~ видання 1882
~

1883

року

що стали

давнього зшитка",

''3

тепер

"П~сн~ ~ думи

бlбл~ограф~чними раритетами,

та "ІІоез~ї" 1908р.

не

задовольняють

~

найеле:ментарн~mих вимог ~сторико-л~тературного досл1ду.
Пер:n
дв~ вб~рки nодають далеко не все а написаного n~еток до 1883 р.
в цензурних та 1нших nричин. Видання 19о8 р. в хаотичному
беа
ладд~ nодає

поеа1ї

Старицького,

на деякnх nозначено дати,

иа

.6з.л::ьmФст~ а немає, :матер~ял розм~щений тут бев усякої системи.

Все це надзвичайно утруднює nрацю над вивченням поетичної спад

щини

Старицького.
І,

о.
ття

Михайло Петрович Старицький народІ!вся 2. гру дня: 184о року в
Кл1щинцях Золотоноеького nов1ту на Полтавщин~. На 12 род~~
залишивоя

в1н

круглим

сиротою

куна-дядька по материн1И

BlH

1

перейшов

л~нlї Вlт~

хити

до

свого

Оnl

Романовича Лисенва.Тут

виховувався разом 1з Миколою В:1.тал1євичем Лисенком /)1.8.йбут

г.l:м славетним композитором/" що був на один р~к молодвшй
Старицького.

в1.,ц

В с1м'ї Лисенк~в nанувала аристоиратпчиа атмосфера.

Ми:колу В1тал1євича амалRу вчили французько;ї. мови"

привчали його

д~иmуканих манер, ве~икоnанських авичо:к тЬщо. Особливо матиЛИ
сенкава намагалася

виховати

своїх

дlтtй·В

аристократичному

дус'l,

nо6ор:юючи не т1льни "мужицьr-сен слово,. а нав1ть 1 росlйськ)- кову.
Проте українсь1-:а стих1я була си:JІЬНlша" Бабуся: дисенкова, не ева

ючn Hl рос1йсько1 н1 французькоі мови, розмавляпа всюди т1льки
украінськсю мовою 1
вахоплювала обох х.л:оnц1в народни:мn казиаІ!И
та п~nнями. :~чималу ролю в демо:r:ратизац1ї св1 тогляду м.п. Стари
цького

в1д1гравав

1

днд~ко

~ого

Олександер Лисенко,

що нав1ть

одру~ений був 1з nростою селян:кою. У своіх cnor-aдax П?О Лисенка
Стари:r;ький зазначає~ '~ ЗнаИомстr о :1. абли:с•ення наше в дядьком
О
лександром nlдтрr!мало Е.ас ще б1льmе в симпатlях до українськоі
мови 1 україноької старовини." для обох хлопц1.в не було б~льио
го свята, як поїхати ь гост~ до дядьк11. ОJІександра, а там
вони
ь:.~.аштовували полювання, ловили рибу
тут ~е, на береаl Сули,~:&
рили кул1ш. І
тут за вечерею п~д зоряним небом 1 розказував

1

дядько своїм небо~ам уолк1 опов1дання про запороzдlв, про коли
шню "славу l. волю"J сп1вав укра1нських n1оень, Нац:Lональна
ро
мантика

тих

опов::~.дань

дуr...rче

вnливала на

маИбутн::ього поета,

французЬІшИ аристократизмо У дядька ~ був 1.

"Кобзар"

н1:

Шеnченва 1.

"Енеїда" Котляревсьного,що. з ними nовнаtfомилися Михайло Петро
вич 1. Микола В1тал1sвич.
Змlцненню українсьrшх симщ1т1tt

сnриялІІ

1

у:мови

оточення

etr

ред яких Старицький адобував собJ. ссв1ту. Ще ва ~иття свовї ма
терн Старицьюttl вступив до полтаЕоь.кої г1мнаа1ї. Ця вавча.льнв.
установа,

як на т

otl

ча.о,

;!:]lдзначалася: nевним демократИЗ!LО1!:J бо

~~..даром Миколу В:tталlвзйча батькr: .не :опус'7.'ИJІІ! ту;..'.!~

ї1 вульr'арною,

вва:шючи

z

а ДБQ:рянськиt! панс1.он nри н:l~ аа му':іИдькпlі хл1.:в.

so.

О~ор.

~дnе Сп:ово

·-------------·-.--....---~-. . . -

.. ,L ............

-~-- ..

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

у Поа~в~ С!~рицьхий одв~дrsав увраіись~1 вистави /"Наталка Пол
іfе.:вка", "Моокu~ чар:..вни:к", "Свttтапня на Гоичарlвцз."/, що спра

вuо иа :u:attбyiJ.'a~oro ,цpaua~yp:ra велике враzеІЩя.
У
Полтавоьвз.Іt
г1Пав2.1 .с.,ар•~•:киІ почав писати сво! nepn твори.де були poclй
Ct>X:L в:Lриа. гуv:ориотичноrо І оа.тиричноrо зи1сту .Але незабаром m.до вмивок·уира.lнсьkоі .nектури Старицьвиtі! nерейшов на українську
.~ову. Туt особааво великуролю вlдJrіала
nовз.сть Кул1mа • Чорна
рада" 1 його z "Записки о Юzнои Рус11 ,Ще в VI ІСЛ. гищае11 С'1'е.ри

ць1Сий хупив ~· хиаsки

:бз.хьsае

1

в захватом nрочитав іх."Чориа Рада" в:аІt

вз..цпов1д~а. 'fOДlШUK романтичпонац1онмьниu на.строяи

:мо-

лодоrо поета. "Заnиоки о Юzвott Ру-ои" В~JСJІИІ<а.ПИ в Ста.рицьхоrо ве
.llИJСИІ :І.И'l'ерео АО s6ирrоrня е~нограф:L чних мl\тeplJI.nlв.
СІ<~нч:ивиш

. І'1Хна8:LІІ,

Стар.tІ~tсІ!й вотуnив до Хархlвс:ьІ<ого уи1:вероптету/па

:u:a-

. tекатичний факуJІІt4!'.ет/, a.tte черев ,цва роІ<и перев:1.воя до Кив ва, спо
qатху Ra .uатекаІJnниtt фаІ<уnьтет, а. nот1.:м: na nравничWt. УнlверQИ•

'·Jfeтot.RJ; ·рсжи С'lаридьRоrо припали якраз ва буриив~ бо рр. Мlх о-

ареииkИ І'рупаии студентс'J!ва йма aaneюta СSоротьба. Рос~ян:и й 'УІ<ов~дчить сам Ста.риц:ькиtt у своl:х: спог~да.х про Лисешеа

.. ра!нщ - fJ.1<
•бормис-" е

по.nьською

ИОD1Н1С'1'ИЧНО не.отровною

отудеR'l'СЬІ<ою

.цдю., що в~апа.ле. Киlвоький у.н~•е~оитет за oв~tt.

"

:м:о.nо•

Тен уm.версиt.rет

вот наи; бо а Вlльна пmенвс1они • Тут ze роавинувся 1 народницьіі'JСий··рух. Іде! аародництnе. ·за.хопипи сту,цеитсь:ку молодь; Старицький
·.е · особлив ою

· ~tародиицьк:~:
;lfoPo;-

оимпат1 вю пр1іrадув

одного студенr.rа(І. що

проголошував

1.Це1t saJCJtикaв J3C1.X товари.m.в ·:~.ти 'в народ",· Dивчити
иавчит·и йоrо
з' s,цнатисІІ в ним для СSорот:ьби s темнишх
си

·жаки • .Цей.":кацаnи~' заJСяи:кав 1 укра!нц1в до нац~онад:ьного Dlдро
дzення.і .·"А,ц:е у вас, панове, • казав в~в -е своя славна ~стор1я,
. ']40Ва· у riaa баг.ата 1 звучна, 2tде· т~JІЬКИ· JІlтературного розвитІСУ і • •
· 'ПОJІЯІ<И о.ця:rли .контуn з.; .пропов~,цують. cщ.tt катехиа:м; ,вдягнtио z 1
w OJ301 о1рякиА сорочаи, пуnани та свити •• ,1 будемо пропоn1.цУва
. !tИ. озое

·'':кре;цо t

А аа.в:е кредо

-

·Свобода розвит~<у во1х на.ц~опаль
- демо:кратизн, •• ро~nиток
·І'jиаи1.т~риах засад, а:втономз.! 1 свободи".
· Пlд вппивоv ц1вІ промови - як роsnовlдав. Старид:ьІ<иtt • студенти укра1нц1. &t роо1яни: оttели заводи·ти на.родн~ убрання, Уь:j?а.!в

. кос!'е~, CSes

насильства й утисхз.в 1нших,

Цl С'1'удецти DJІаштову:вад:и таемн1 ·сходИни, худ11 вапроmуDа.nи й· .цe
rty!l'a,:a.D Осц роо1.яв та в1д пм:ьоьног·о "Кода". Орrа.н~зувться чимало
р~впих гурта1D,

що завданням ово!и ставлять вивчення етноГраф11,

збирання катер1.ІІЛ1~·для майбутнього сд:овпика,
нц nиr.д.nя народу,

:вивчення у:кра1ноько1

складання поnуллр

иови.

Широка. хвиля на

1 ~иuало е них " n~mли D на
·род". СтарицьІ<ий бере активну участь у цьому бурХJІиnому хиттз..На
родницького руху захопила с~дент1n

цеU чао .припадають. 1 перШl nоетичн1 спроби ~тарицького ухраінсь
RОJ) иоьою

-

споче.r.rку nереклади з Кридова,

Пуmв1на,

а· дал~

І'tвм:ьш. пое.а1t, Пог.nибJІю.в в~в також овов знаИомство
кою n1терв.тfрОІ>,

..

·передплаЧУ,в

"Осноnу",

в

s

!t

ори

у:країнсІІ~

захопленням

с~уд~rв

"Две руоскиеfиародпости" М,.Костоuа.рова - цю ввангел~ю тод~шнього
украlнотваs ~ачитувться n творах Шеnченка,Марка Вовчка 1 Кул~ша 1
1ва, Пз.д час л~·'l'HlX ІІВ.Кацз.t~ Старицький вкуп~ з ЛисеНІ<оУ орган~
еуюt~J "xoz.tteииe D народ", ходят-ь на вечорниц~,збирають на.родю.
П1.СІU.

'l'POJ)

1

Т •д•

.

.

·

Ох1нчивши ун1верситет,Стаuид:ькиtt 1862 р.
одруzувт:ьсл з ее~
МиНО3ІИ В1 '!8JI1 sвича - Соф~-6ю Лисенхов ою. На. ст мИ часи ваm<о!

реа.хц:а.l, пад·у.кра1ноькии словом nови.сло.гр~sне"вето" ва.луї:всDКО

·rо цирхудяру. Роав~ялиоя nедик1 надз.ї на реформу. Проте Стариць

хаМ. zваво беретІІоя до ~з.тера.турної д1яльности,

nерекладає укра-

Р2.дие Спо:во

Стор.
- -

81 •

.,..,_.__........,...__, _ _ _ _ . _ _ . . ; _ _ . . , _ _ _ _ .. - - · - - - - - - - - - - • - - - - - •v

1иоахо~ ~О&~ t:вори.Лерuонтова, М1ц:кевича, Гайне, БаИрона.1864 ро

ву а' вмаатьоя пераий друі<оваииИ nереклад Старицьхоrо "Св~тов.а р~Ч'

е ОІ"ар•ова.

Лерховтова

1865

р. :в "Нивl' 1 друкуються його перек:rа.ди в

ГаІие,

Кри.по:sа,

Огарьова.

3 186~·р. С!~ариц:ьІ<ий оселюється в одноиу бу~инt<о:sз. з Драгоuа

но:вим 1· про'Іяt"оu трьох ро:к~в :Еtпве ·у велих1й друж61 з ник. У ньому
ZJUIИ Й JІИСЄИХІІ. Д1 .ТрИ 011l 1 1 Об~ ВДНВ.Н1 СШ.ЛЬНИУИ ПОГJІЯДЮ!И 1 RаВLТЬ

ро,цавзихи зв' яахаки, р;у:е здрухио~шся :к1ж о об ою. РоІСу

1868

Стариць

~ий перехиадав хазви Андерсена, :sтягаючи до ц1в1 прац1 tl сестру м.
П ,Дра:rокаво:sа, 81"Одом видатну УІtраї:в:сьІ<у nисьменнидю 1 громадську

д~ячау ОJІену Пч1аку. Поруч 3 nерекладною ДJ.J!JІ:ЬЮ.стю СтаридькиИ пр:>
буе овоl сили

2.

D

драматичи1И творчос~1,

'1868 РОКУ' СтарицьRиИ t<ида.є .Київ 1 пере13h!іТЬ нв. Под1лu. Тут

у овоsму каеrку, Старицький про:ив мало не 2о рокlБ 1
в~дУючиоь до Киsва.

·

Ро:ки

еао'!'ою,

1862•18 72 "'це ~уло ·десяти.пl тт я

м.пявооти. в цубдlтrно:м:у

tt

r' фатального

л~тературному хиттl.;

щозими

на

затшп:ку'

ta

продукувания

ие lІ)І.Я АРУ'Х1 1 а ДJІЯ масноГо бюрІСа" 7І .Франко/. Ров.у 1872 поюча

І'1'ЬОЯ похвав.иевнJІ l"рокадського nття. У Киев1 вl.днрито "Юro-Зana..zt
иь11t Отдея Геоrрафичес:кого Общества'' j що був осередком, навхо.по
sкoro об'адп8.11иоя.українс:ьх1. сили·й орган1зувв..ли наунову роботу.
Вбачаючи в ЦJІOJlf товариств1. небє;зпеІ<у ДJНі єдности Рос1.1, царськи~
уряд uид:ко JІ1RВ~,цува:в цей О•)ередоR УJ<раїнс:ь:коі t<ультурної 1 нау
:ково1 прац1 1 року 18
видав ~ову зь.G орон:у· у,. ~раїнсьного сnо:ва.
НаотаJіа нова доба реа1щ1.ї ,, неве 3В.'l'Иl:ІШЯ, :М • .Jlв.гокв.ю.в виіцш:
в eJO.rpaцlD, СтарицьRиtt nрисвячує ~ому tГJлого ЛІІста "На проводи".

76

"Прощай

- ненадовго! Над1я

Нао ошукала:.; 6p~::~.r~ шtt:
1 ДОСl ТlШИТЬСЯ tt paДlS

Наш лютий ворог н9:в1.сн:иtt
о\

. . . . . . . .

••

0

'·

••

І дос1 н:t.ч, нема просв1ти,.
Руха спускається uлаба 1

Мовчать о~анlї д~~и
Здавен 3а6итог~ р~ба~~·

Проте· Стара~ький ие втрачав рз.вноваги р;ухв. 1

вепадввц~~ик ваотрояк. Навпаки,

ще

3

на Пl,т:~;дастьса еа

бlл~м~ю енсрг1вю,

ще з

~~~

JIP!K завзятtям беретьс.а в1н до уІСраінсь~а1 культурної пра.цз.. "Указ
1876 р., •,еавпа~ив І.Фраи~о, - немо~ додав бадьорсс~и~ заахоти

...
1 He~<JD

Сtарицькому-

·Чf!1 "В:иву"

у в1дnов1д:ь

18 77, з ваклик ом~

rra

заборони в1н пи~е овоD nатрі отп-

'

·

·

Гаltда в ПОJ1е ~· Гине нива!
Додамо до прац1 pyY.u!

Хоч не

ми,

то мс~е внуки

Дочєкаю~ь ~его ~Еиваt

І Сtариц:ькиІ,
поа:J.~и•ноt"о життя,

чутко вз.дгухаючись ю1. всl лвища грока,цського
своею nоетичною твсрч1с~ю

1.

слу~ить ухраїнськ~И

:вацJ.ОИМІ!UЙ оправ1, українському потр1ttнс паневоленому пародов1..
Року 1881 Стариц:ьRиtt йидає nершу з61рху своїх noes:J.tt "З давнього
еu.,:ке.. ПlCH:J. 1 дуки''. Сюю: вв1 tfmлu ор;п·,_нальн:L 1 перекла)nU
пое··

вз.! s Байрона, Гаttне, Мз.цІ<евича~ СироІ<о:м:л,. та в збl.r.н'ика сербсьІ<их
п.1оеи:ь Карадzшча. Того z роІ<у виИшов альwаJ.~а,.'"{ ' 1 Луна ~, де Стариць
кий надрукував дек1.лька. opиr'lHO.JlЬffИX ~ nереІО!Рдних, B.l:t:Шlв. Мо Кос
!'Окарlв наnисав не. nей з61рник рецешзttІ n~з~"За,zщч..1 Jдpai'noфJ.tJicтв~

__ __________________ ______
__.

...._

Р~дне Слово

··--~~----

Рецевееат ~octpo sаоудиз новаторство в мов1 поев~й Старицького.
ЯК арв.асж веnрв!!{с'l.'акоrо "кова.пьс~ва" :Костомар1в наводит,т,
81.1) О'Іе.риц•хоf'-О Си,ц~.JІИ ки, каганчих агот1.:в". Тут в1.н обуf.юв.т!f
оя·прми 'fахих ОJІ~в, як "ба.Мдую.с!l'ь", "прпttде.шнв", "nl!l'ь:мa.' то
що,Тепер Ц) ояова иабуJІи
громадянства в л1тера.т~~tt мов1.
в2.коrо воsи ие ,цивуІ>тt~, тод1 ::t це було "кова.н1 слова.', нenpu

noe-

npasa

1

nyO'IИ~ неоаог~еки. Дал1 Коотомар1в

"Hama

на ухра1но•ко! х1тере.тури:
JІІ)ЧНО му-:tицька,
коzна оиаеати,

1

тах зазначає меХl

завдан

вик

бо
народу українського, кр1м :мужин1n,
майхе,
яи.илооь. А тому ця л1тература nou~~чa
обме

ge

ІJ:УВа,ися 'l'~J!ЬХИ уУЖИЦІtКИМ К OJIOM • Є ,ЦВ6. ШЛЯХИ,

·р»:Ва1ІИ ОВОІ> .Ц18.71ЬRlС!Ь. ПершиМ ШJІЯХ
допОІІОl'О»

И

унраінська л1тература·1в

tвopt»

наукових

твор1.в

1

..

на ЯІ<'!т·Уfrб'з!е ПОШJІ-

знайомити 1нтел1r'енц1ю за

JІ1тературно-худоw,.х

з

наро

-

.цвак-а;.,.,ам :в уо1.х i l виявах. Другий ПІJІЯХ
n1дносити розумовий
р~вен~ оакоrо народу~ даючи ~ov.y в приступн1й длл н~ого форм1

вага.J!ІtИО•J!І>.ЦСІІІКЗ. · а~~tаиюt" • /Коотомар1в. Науково-публl.цистиЧІІl пи
оаиня •. Ви,ц.В7АН. 296
Дм:t, визнаючи потребу у видашr1 укра
1aOJICOI"O мовииІ<а й rраматихи, потребу в ·поnулярних кни:.:шах про

O'l/.

01л~ське І"ооподарство й закони,

tpe6a

Rостомар1.в

застер1.гаа,

що

не

иакаrаtиоа "иаоихьво робити з українсЬкої мови щось схо~е
иа хови, •о вzе давнокають аформовану п1тературу ~науку", Ви
ХОДВ1ІИ в

tе.ІСИХ ве.оа.ц,

еву:у:ю.чи ме:ха. україноької л1тератури

.п~-rераіfурИ !1..11ЬКІІ ~qzиц:&коl,

•жr•,

ХосІfо~ар1в,

ввичайно,

до JІlтератури

11

до

для домашнього nz:и

негативно ставився до всякІrх спр~б

нааа.,»аІfИ уараІиоьку ко:ву до мови л1тературної, що в1дnоп1дала
б вимоrах 1RteJI1teвtвoro читача. Отже~ виходячи в тавпх nosиц1tt,

Кос~охар1в ПОО'Іавивоя вегативио-1 до переклад~в Старицьиого
е:вропеІсьхих пио~кеиних1.в.

з

що пeper;::ra.дit україноь
ХОD КОВО~ МОS,уТЬ бути ДОЦlЛЬНИМИ ТlЛЬRИ ТОД1 1 RОЛИ n~реклидне
коие буtи б~ивьхе
aposyWlлe народньому оерцю
разумоно~~ро~

ви~ков1", І дал1,

"Ми ввв.Rаємо,

1

1

в1.двиачаючи чjдови~ переклад сербсьнnх народ

~ Пlсеиь С~аркцького, Костомар1в неприхильно ставиться до nе
ремадlв s Іехоп1ра, Бйtfроиа тощо .На Иого думку дев1 з ом ,~~ля ук

tсра.!иськоrо nиоьмеиниха nовинен: 6;rти дев:.~.з "festin.:1 lente /"Тиrа
хае 1деа - дах~ буде•"/. І :Косто:мар1в радит:ь"заш1шити вс1х Бай
р010.в, М1цхевич1в 1. т. д. в споної 1 не вда.ва.ти:ся де насильного
куваин.s: ол1в ~

бn,•

фраа,

якз.

аа.родов1 ·незрозум1л1

tt

-ПШ\Ш!'о неnотрl

14и тах докладно зупинились на Костомаро:ь:ttl реценз1і тому ,

цо воиа виJІ.влJІє вад'!О яскраво nогляди певної чuо1'ини уІ(ра.їпсь.

ІСОІ ~нtел11"еиц1І to:ro часу на завдання Y!\paїнcz:..t<ol л1тера.тури •
~епер, КОJІИ ІLИауло
рох1.в з часу появи реценз1ї Костомарова 1
ии бачимо! я~ nоки~явся Костомар1в 1 та частина українсьхоі ~н
~еп1tе~11, що под1~яла його хибн1 думки пр~ українсь~у-лl.тера

65

tуру, про sneдeJtяя її. до надто вузькІ-ІХ ме~..
Стариц:ькиІ1, р1шу-1е
еапереqуючи ЦІІ ХИбну ІСОНЦ8ПЦ1Ю, lШОВ СВОЄЮ ДОрОГ.ОЮ 1 СВlДОМИЙЗЗ

JІИІСО! ваги поаирення рвvц1в української л1тератури. Коли Кос>:~··

хар~в накагавоя апрямувати українську л1тературу на вуз!к~
о6КеЩ!n 1L6Н1:ВЦ1 vухицьt<оl JІ1'1'ера..тури "для: домеш.ньсго вzитr-:у" 1 то

С!tарижt:ь.киtt, навnаки, скеропунав її но. лшрокиМ шлях енропеі1сько ..

ro

пио•кеио.,за. І

своею л1те~атурною nр1птиnою

l

юорним 8ПJІИDОК И6. MOJ[OД.m:e ПОКОЛlПНЯ ПИСЬМЄНRИ:К.і..Б

свс~м

благот

С1'8.рІЩЬ1Ші! ВИ

КО~аВ неевичаttно велике 1 вамиDе [;аnда.ння роsоудопt у.кра.їнсь
ноУ л~ терату-ри з ор1внтац1 вю і! на наt1к:ращ1. вра.з~tи с.ь1 тов огс мu-

D8~ao~-a.

·

·

.

•е Куп~•

1

.

С!'Ор,

83.

.

"Запиохах о Dzкol Руси"

/1856/

s~ни-~ац~оаальиос~и, иац1онап!во~ творчосtи,

виаховив 8Ирие ро

виводячи і! в ву

вьких кеz ПRОСtоиародвоо~п. С!'арицьхиІ ще р~~•е ~тоn по вoвo
Jl'r ап.у, в1и ие.в:киске бра:в 1нn теми И ~иn ф()рми творчости, ка~
~чи ка кет1 виоеоtи иаие писькенотDо иа .арак! .лих.

Сn1п·:ьиuок Старицж.коrо буJІа Ол:еиа Пчlmta, •о таи сако стаnи
яа завдаана с~ворити укра1исьху, х1тературкr коnу. 1881 року
пий

иаи перехааАИ Опеви Пчt~ки в·м.гогоая, В цtкаn1І.передхов1 доць~
t'O DИ,ЦавнJІ ПИQ!»kЄВИИЦЯ BИCJtODИJia ОИО$ protession de fo1
"Uи. О•
боt бачааа ,е.еаnдання в роеаиренні рако• аа•о1 111тера~ури щодо
&~OtYJ ки о6ое буяи аа то! принцип Що~о форма, якиІ бarato~x!'o
презирпи13о· а:ье "•овальотвом" 1 якиіІ ки вваzаеко захониик 1. ва1)1Іf:Ь
потр1баик!.
, ·
'
·
Не ·зnа~аючu иа докори И r~уеуnапни, С~ари~ький не схиби~
1з
ODoro MRXY. 1· 682 ро:ку вз.и д1 йmо~ до сnрав:шьо1 "дере ос~а", :еuдаD
ІІИ переuад Jlexcnlponoькoro "ГаWІеІ!а". РОВУ\ІJ'І>ЧИ иад\'о »еяиn ~
диоЩ) ·"~дsести каву се~яиоь:ку моnу до аороn1зоького ~оцу,до аек
сп~ровськоі Dиоочз.~", С~арицьниtt зlбрав ус~ перекnа~ ва рос1.йсь

ку ІІ.ОІJ1, пмьсьІСУ', чес:&ку, ю.кец~Кj", Ф.РаацузьІС}" ~ nда:&Ья as. допо ..
кoroz до спраnzиьоt анrл1йки /Чеш:везД/, до JІ1·тературао })Озnинеио
rо ЦDl~Bo»o~кoro І роsпочаn сnою ваzх,у працю. "Завдаан.к Уоік,
nиcan Стариц&киІ, - бу~о стати иайбхиzче до ·пе~DОР1 1 не руйцуж
чи краси 1 иародИlх фори пашо1 коnи". По.а&спугах оц~иихu той пе

реклад тз.жьки поодинокі аюди /Дра~оuак~D, ~убанс:ьхий, ЦD~тRоDсь

киИ, Чешnевд/,- 014ЬИ1Оть хе критии~D посtаnиааоя до перекладу
иадtо непрахияьио.

Поnс~а~ нав1~ь зnз.сниІ апекдот про те.

що

чеб'ІО ожаnпоев1О!Шtf коио.поr ГaWI,elfA rro Ьу or not to Ьуhочииа11оя
с~оnака: "Б~и~ чи небути-ось в чіх за•оnа.а:.
.

на

Ухраlасьхий "ГамJІет''з.з ва'Ко.вккою став аа прив:~.д· до rJiysyiJaв ...
иs вад уRраlпсьвик cnonov. І щоб nокаеа~и
вою бреХлИD1.СІ!:ь
ц~оrо
аие~доту, дesRi артис~и паnкионе DИDЧ~И це! кои011оr ~ деихяхува
да Кого аа прихюдиих виступах , опростоuуючи брехпиn:~. иакnе8И.
ВеJІике еиачеини дnR роаnJ{тку .п:1тера~ра wяа таRОХ ,.:идавиича
д~апІн1оtь Стари~ькоrо, Окр1к srадаиах uидакь своіх поезlй,С~арп

ІJ;!ІСИІ n 1883 і• nидав аа:ь:u:анах "Раду", де DІІЗ.щево так1 ••ори
ях
"lШJCona ,Цsеря H.Jlenиwцьxoi"o, "Поn1.а" Пав~оа МирИого тоцо: В 1884
р, С'!'арицьюttf nиде.е 2. ток "Ради". Не sв~zanqи иа заборони рос1.1tс:ь

xoro

УРІІду,

С~арицьRи~ доnоди'ь сво1ки Dиданиаuа zиттвn1.е~ь ухра-

1иоь:коrо cJІona.

1 цей чао Сtар~цьвий захоnпюетьоя тaROZ ~еатрап~ио~ спрсuою.
Поевайокиnмись ~е U.КропиnввцьRик n 1881· р., С~арацьа•й бере
n:~.д

on11<7

1

оnою
укра1иську трупу, продав noe оnов ке.йво
с~аиоnиІfься
ав9реnреиеро:u: ц1е1 трупи. Та И на цtІ д1~аицз. Старицькому доюеnо
ов ваsпати багато nояких приRростеІ
турбо~.
POkY,~cxs ба

1

1893

rат:ьох иепраеКRостеІt каидрlDного zитта,Старкць:к:иtt пОRпвуп антреп

ризу

о~и,

l

ООЄЖИDСИ

D КИ8D1.3аеиаnШИ

веЛИКИХ eбa~KlD В~Д Цl&і·д~ЯХЬИО

С~арицький куо1n мукати со61 х1~ературиого sароб1тиу. ~Dучи

D Raan• D 90-х рр. МихайJІО Цетроnич nxy~ е Олевою п~~кою opгa
JD.8f8 · .иlтераtурвиИ гуртоІ<, притягаюч·и колод~ ои~и до JІlтературно1

1

працl, За проnодоw Стара~ьRОГО
ОJІеви пч~JІІ<И врост~D'rЬ А М1ЦН1~
Ю~Ь BO»l IIOttOД~ n1тературн1 ОИJІИ
Леоа Укра1нка, Л.М.Старицька -

•

Чернsх1nська, В.СаУlttленжо~ М.Сла~ииоькиtt, І. С~еmеико, М.ГруаеD
оьвий, Є,Тихченко та 1нm1, Моходь nepettияnaиc~ 1деяwи cDoix
~чи
tеа1n продоnzуе

1

nоширюе

дал1

1хию вадеDичайво корnону працю пад

Рз..цпе
--· _____....,..._..,.. _____

.,.._...._.,.._~--- ---·-·-----~-

----·-- ..

- ··.--------· .•.. _. ..__. __ •__ .. ·- ---- --·· ..

~--:-·"·4•''•

Слово

·-~-··-·

.. ,. _ _,.,. .

в~at'a•eвsJnt р2..ЦВ()!, .JІ1.тератури пере:кл~ад~w е OD:L!fODOl лз.тераtури,
:В peqn-ьtatJ. е •·аnJІя:юt.rьов переклади иа· у:кре.lис:ьху :аtо:ву тnор1в Да

Иttе, моаьера, Бе_раиzе, Гете~ Гаttне, ШlJIJie:pa. Оотанв::L роки

СDОГО

Сtарац~кий Чаото xuopз.n. Року 19о4 Михайло ПетроDич Стари
цький nокер. До оuерти n1и
·qa·. бадьориu, до 011ерти nз.н ие
nтpatиD n1ри n nepeuoJ11 Праl:ди, D :кращv кайбутR1оть уtсра!ноьвоrо

at'JI

·..

иаро~.

.-

·

· Ту ьеn:ІІСУ aпpanvleetDoneieaц1~ украlно:ьJСоl"о письменет nа, аа •ку боровоя Суарицьки~, в nелииик уоn1хом продоnжили ~ого nихоnа

ац~

-

коао~ nоети 1 nисьменники,

щоб егодоv D блиакучих

~порах

одаs.е! в нat1awus1шax уqеииц:ь СтарицьRого ~ J!e~ ·У'хра1нии ... ns.д
кео~и уІСра1асr.ху.·.п1тере.,уру на висо:киlt р1зеиь ІІаttрозвинею.ших
·~'тератур Dеаиках державних- eDponettcь:киx иа~й.

/1<1нежхь

ty11.e/

МИ:хаЬ_ о. ОРЕСТ

Вечора меч иа~ обр1ем хмари р~вtви,

·

бО.JІ:ю·чий меч;

кривав.ttятьая хмари, ·:не

гаонут:ь·-хwри

1 спокою нема

з иебесаі, на eeJІJI1. 1 и1 :в серц:1. ..

.ко.пв

ж 1в ровранеких

·

•

xuap ·

ви~ече а беввз.сть остання кров,
.~а·· к1сто н·аллз:е. тьма,
з

1

нього

nримчить

аонуриfІf 1

рвучий

в1. тер.

І tJyдe битиок тя:то в мости;

.

беВХDДН1. 1 T~UНli
де отоІть самотин
)LОЯ

''

душа.

І буде хричати вtтер,
що беакет сnравлятиме смерть
а авт ра,

1

позавтра.

е

9n:rpa

В небесах, иа земл1,
Иочз. меч1...

1

в с~рЦl

·

Дуzе. 'IJ3Шl. ~ свl тло очей,

·

далеке

св1тло,

далека моя!

3е.вtра uo~e загибель
иов

zиття

не

uине.
'

.

.

ст !)Крат.

В ЧИСТ:LІ 1lOJIИTB1 CE.-o!fl ,.
вг-адай. :!~не І

85.

С!!ор,

Р~,цв:е С.ло:во

---------·--------------.-----------ПРОФ.Д•Р О,Ю'JLЬЧИЦЬ&іll
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І
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/Сnроба ~хибипно психопог~чноі 1и~ерпр~ац11
''дароАJІОІ"О Малах1я" І<ух1ша 1 "Ворога" Кооача/
Завдаввя,

що 1х соб1

с'авико в.с~атт1,

давиахи теа'рал~ио1 рецеиеlі чи критичкоі

..а~едІкої

про зизвачекия

а аав_З.Іf&

1

ловку кова,

ке nоRриваж~~оя з аав

оц1вки. Иде~ьол нак

~JІиt.1ИJR>-психо.лог1чна 1нтерnретац1.л,
ие в ва д1л1

ке

вартости »ищезгадавкх ~рака~кчних твор~в.
нашою

що про неі в

ваго

остаточною :кетою. Хочеко ва прикиа

дl двах иоаих 1 дуzе р~зиих твор1в ~истец~ва вказа~а ва ss'яеки,•о
ваходн~& пои1х лtтера~рою, критикою 1 nсихолоr1в~, - особливо
з

11

иаІ6~я~и иовочаоник,
В88ВМИИВ

гли6инно-психопог1чним иапрямно~.

1

ПО.МlS JI1TepaтypOD

ПСИХОЛОГ1ЄЮ UОЖ,уТЬ

8ВТ10ИЯ'l'ВОИ

оообхиво ~cxs того, як давня психолог1л 1зоnьоваиих поихолог~чних
sвищ пере~иипаа~ в нову поихолог1ю ц1лоотем, структур та вtд коnи

В 880Л~ 'l'~S1 ПОИХОХОГlЧНОЇ Ц1ЛОСТИ 1 УВ1~шnа ЯК ВОВ8 ДlЛ4НИВ ПСИХ1•
чноо,и, чи радае її ооиова.
п 1 д о в 1 д о
1 с ~ ь
І з
pa.тyps. 1 D ИОВОЧаСВ3.t! ПОИХОJІОГ11 A-taeuo ,ЦО .Ц1JІ8 8 11 ПСИХОJІОГ2.ЧRИК11
поста, ями", :в nтератур:L схоnленими і zrре,цставлевикх з кozлuno &-

u

бllІ~JІШ:к сtупенеw
ІС о н
~ и чи е· в ·Чу т т я

коиtурз.:в,

•

Xl'l'e-

.,

І< р е т н о о т· и
що уwоuивлае
е с те
в психолоrі! з!Іедениuи до тих основип

, ..

~О-t1вї nрки схекатичиости, яка потрlбна для
J в а
r о, в а ух о 11 о r о .а~ ан а ин я, По вио

га JІ ~ и е и о

&1

ув~~лднеи~ постат1 ~1тератури ~

поста..,~
о ~ и

•

aa:oaenl

з потр~бн~И Кlpl

еахиеютьоя в ц1tf о~шй офер1

л»до•коrо,

архилюдс~кого,

що Через. не!

попередхае

Ів.<]равво,

те

ор~~

и

ч

не

от·~ ер

д

-

-

с п о г а я ~ а е

о поих1чв:е nття. е отетич в о·, чи
р·о в r
теоретично. Ін ту
т ~вне
ох оn nен н·а

1

ахекьтизов~

пт и п ~ ч и о

z·e

кпотцп

н в

ва д-овго перед ровви'l'ковою nсихолоr1вD,

•

n в да
а

ко
ча.о7о

пслхопоrа..

"Mott-

~ornяsyD :в

проблему фаеовоатп л»,цськоt'о zит!l'я" /гл.·наmу статтю в "Р~~
иому С.По:в1" 'tfe6 с~р. 47/, божев•JІлн Мап:ах1я веде нао :в на.ftгJ.tпбва. ІrВ

ce811

ри украіиоJІ:ко1 ІСОJІективно1 п~дов1домооти, "Ворог" ви.авх.ае "дв.опо
верхов~О'ІЬ" JІJ)доькоі .цу11!1., в1доц.у як "проблему поихоnог~чвого роз~

аарування" / Schichttшgsproblem; у г~ибиннtй ncиxCJІor~1. Розг.7Ія,в;а

1

ти JІlтературу черев nризму ГJІИОИННО! ПСИХОJІОГ1.1 ОДКаRОВО ВаЖJІИВО
ддs n1тератури
психопогtl. Для психолог~!, иаок1nьки правда
~1-

1

тера!'урноrо

t-вору

х1тератури,

наок1хьки

n1,цтверд:а.уе

n

е

р

правду- психмоr1 чно!"о
е

ж

n

~

а

н

и

л

1

о

nогJІя,цу,
п

о

г

~

а

,цJІJІ
д

а

~

н я
квотецького твору s6агачувтьоя, .nогхпб~ювтьаа 1 nомирюе~ьо•
теоре•ичво
с
х о л о
~ ч и и к
роег~я~анням Иоrо з~-

-

оту.

n

u

r

-

дв1 рац11 промовлqють особливо ва спробою прикпаоtи погляди
гпnбив:ноі поихолоr1! .to ~н'І'ерnретацl! ."Нар одІЮго Ма.Jи.х~н••: 6евпе

ts)l
1

ретmий ие зва:аючи на реал:Lстичнt
нотw.и !pare.цl1, с и к в о и
с ю
е 'у, вир ае н·а
о им в о л
ка
д
І
под
М
серед яких
твориться охоnлена твором 1отор1я Ного zпттs, ~с~орlя

z

1

1

1

С~ор,

8&,

Р1.дnе Слов о

ІоРО dожев1ааа,
а~02

ta

обставина,

~•ору 'орка~~~оя

еаке

що вну~р~mвл д~я,

такого

nсихолоr1чний

nсихоnатичвого процесу,

що ях

пооwуповиХ роеви~ох nсихози домагається гпибивно-пси±олог1.чного
поаонення,

І

оиквоа1ка,

жев~лs,

-

оихво~з.вуюча перв1сиа,

1

некерована уява,

бо

дадrтьоя роегпяда~•· як прояви "манlфестац1.~'неов~даw1

по~чиооти, Твкиuи uа~фестадlями в на дуику Юнrа: сни /сонн1.

·

привиди, фаитаз1.1, си:u:во.пи, нервов1 сrІмnто:ми. Фантав1я, ов1.дОи1•
отю веиероsаиа,.ttпеівз.с:ІJа" уява, являється "кооnерац1.ею свlдо:коо
'!И':L П1.ДОЗ1ДОJl00'1'И , Є ВОИа 11 фор:мою''виразу nсИХ:lЧНООТИ, lрацз.о
ИА.ПІ:ВОЮ
або ІJІраисп:ог~чн.ою",- "образовою мовою 1маt1.нац1.І",
вtО теz 1: ••при П1810.жоку уов1доип:енш.. sбер1.'гае св1.11t характер" ,Си:аt

"npe-

во.ии1 яи 19 JІитворІ"цз.е1 перв1.оно~ уяви, являютьс.а "1Rt:еІ'рацз.sки",

.,..

в. ІдиУDt~ у оо61. · еагмьиз.сть абстрактних понять в коикретн::а.с
~~ ~ иаrп:я~отю обраеів.

"Оикптоии" -,!18пр,,. ои:мпто:u:и нев:ротичн1, являються ":z.нфрак
Ц1.аки" иесв1докоrо, що 11асо:м нк розбурхане море "вдирається"
в

иу9ро ~о~рову иа•оІ ов1доцости, Божев~лпя,~ псахоза
~ор,.внsиа в

ro, 6yna

~рхвиик запивGм

б не чаоовоІ)

Ио~о хви.и~,

1

острова

обмеженою "з.пфракцl вю"

аае "~и~ав1вю",

-

:мал~б 6утп

св1.домости,потоnою несв~дои~

блІІаьких поверхн1

що виходить з наИглибшкх Иого щар:s.в-

·

"копеи~щвиоrо иесв1,цомоrо".
Ооо~иивlО~J) жtьоrо "колехтивно:rо неов1домого", що G сm..льие
яа думав Dиt' - ря JІJ)ДСЬВИХ вац1оне.л:ьних груn, а не в особливе

'fJІІЯ I<OІ:Roro оо:s.бияJІt&, л:к "nерсональне несв1доме" ... творить
при•
JІDИ1.~Ь у вьо1q еиерl"ети·чних ооеред.і\lв :r•. зв. "архетиn1в".
Через
"арх~ипи" треба розуМ1ти nотенд1яльн1 форми, rотовостз. творити

-

обраеи
уязпеиня сиквол~чного характеру, що вз.дnов1.дають певвпк
иеав1докик по~ребак, ваставак, nрямуванням людської дyml, паnр,,

~якуваин11 до ottaay ва.пеzвости в1.д воzдя-пров1.дника, ЇАрхе!l'ип C'!'tlRY бJІИЗЬJСОСТИ/0 ЖlНОЧО1
nаСИВВО1: ве

"C'lapOI'O Мудреu"/ ЧИ

r'ета~ИВВО1 сапи :в арирод:L /U~ маtе+
М1толог:J.чн1 постат:L сте
рпиха до храіиа 11311 - Харана 14 б1лого чи ,цемон:~.чного :Мага"-проро

tса,

rерооа-воzда, .Си61.ал:~. чи Rассандрu

-

являються: р1янородни:ми

рроекц:Lяки пю.цоz.ноІ туrи за такими уя:вден:нями,

:rатОJІОГ1.ЧНІШИ р1·

... :р1ЗНИ1. . И І! p:Los~~ деuон~чних 1 божесьних постатей копекти

ІtiOBJI.Ц:В:OOti.IIJOI 8рх81'.14'П1В КОJІе:К!'И.ВНО!'О НеОВlДОМОГО

8RИX народ.в.

OQel

вкоrо нео.в1..цокоrо,

що з~ичаИно спочивав на ,цнз. ,цуm1.

'l'lJI:&RИ лх по-.

І'ЄВЦ~ІШІsа ке>uив1.оть та:к1 nостат1. улвляти 1 . 8 менток "1нваs1.!"

.uеоз1доко~о,

що вим бував

бохевз.лля,

стає

д~Иси1.стю

1

nepe~1вaн

Rl!ll Дl!я zер~ви бozeв:LJIJIЯ. Психетична .одиниця nорnнав в цей св1т"
чи радше цеІ ОВ1.1' у нз.~ виринаs, вона з.дентnфз.кувтьсл, бере на
оебе р~ю оди1вl е багатьох можnивих архетитичних постатей,в нею
заивае~ьоя

оаовю хворою

свз.до111.стю

в

n

р

о ц

е

с

з.

1

н

т

р

о

-

х ц ~ 1, особам ово~о довк1лля nриписуючи одночасно рол1 1нших
архе~иn1.чних посtаtей в процесах п~:кцз.1. Ствердхена Dнrом о6ст&

s

вина,

що поихопо~1чи1 уявлення бохев1льнuх в

багатьох подробицях

ПОГО.ЦZУ'ІJ'1'ЬОJ! 8 JO.'lOJIOГl ЧНИ:МИ ЗОбраженнямИ, HRl Цl!М б ОХ8БlЛЬНИМ
не коми бу'.rи енав1, промовляв ва Иого теор1.єю впр:пrнього вrшпву
иеои~докого на rенеау божев1.nля,

Tl

теор1єю,

яка

n

д1.Исност1

по

cy-

нs.блиzаеs.-ьа.а до наwо.ц:а:ого пе~енонання "наьlzеннх" І "одер:іІИ:миХ',
·оnв.ио:вавих ",цухаки",
демонами" ,Р приходять 18 зовн:L. Чи "нав:1.же:иа

аа

"

~~дива

• 0308U1
чи 1

чи бlпик ма~ок,

боzев1ллз. з.дентиф1.кув себе а чорнокнпzниRом,

з аарах

ааа рв.рхеf!ИП :зождs Вотана,

11

колектив~ого веов1до~ого перева

чи nовода"ора Великого Паотуха,sв1.сту:-

Рз..цве Сзtово

С!'ор.

87.

------~----------~-----------------------ва

1

"tto.ny6o1 рево.пІщlі", змеzи~1t часживво вз..,ц аацз.оgа.л:ьних nслхз.х
іх ~дсвз.домих азстав.

-

..

В OB1"1'JU. поrля.ц1в Dнr'a, 1стор111 Ма.пахз.SІ стає 1отор1вю по:в~ль
иоr-о аз.отупавня по стуnенях бохев1.JІЯя в черІ"УХ:'Чttоя драматичних ва

р~шrах,

в щораз то. ГJПtбn nари ''укра!нсьноrо иес:в1,цоuоrо",

шиз.~пивоі "1аее

t1ke"

вз..ц не·

малоМlоwечковоrо вандида~а на реформа~ора

сусп1.л:ьних,

ревстюцз.ttн~а: поря,ц:к1:а nерио1 ~-;.в.»fJfm!,

ие.ртипи. На

''rute'(3t

"В0есв1.тньоrо Пастуха" t "що

naQe чер.е,ци овоі",

до

-

ар.хеtипу

~раr1чио1 четверто!

Малах1я падав 'l':LИ:& журби Y1CI.JaiRC~кo1", вз.и

опо

виtий ~пи oepxm
..u~.~ к().І[евт_щввоl nаІ!Х1.хи, ~. ~е ,.. nох~ааув• овоІ) рз.,ц
ІШ • .8 О'lО.ИІІЦJ)· Х111Ц(З.:&, nредС'!t\ВИ'!И СВО1 11JJJIIJ'U. ·;ефор 1COК1Qap1.11TOU
У"кра1m~. МЗ.щааиа МS.ЛВХ1й входи'!Ь таи :в хонфлtкt 11 оу~uпик
по
ря~~ох ZИ'!Та о~о~Ц1, Мlаает~ся до .tteoзo1x сцрав а.меtою виес~•
и

JІf).ЦСЬ1Се %J!f'ТJJ; 61.JIЬJte Д·О6роВИ1fJІИБОС'ІИ 1 nрцИ.1ІІІПОО!t8 1

~рбуе ОЗОl!!~

1.И'J!ервенЦ1.JІМИ царОДНІ.Х :КОК1СВ.р1;в,.

JUДХUНЄ'ІЬ011

1 0:1081>

ПO!I8~11UC0J)

вlд:допусRаJІ~ноі иормн венориалькос!!и, ... сnииuчисt. у ово1И
роzз.
"воеукре.інського .це.пє:'в'l'а" ва nе;ршоку o~ynem. овоеl :Lдеи!fафз.кац:а.l
в х~евwивник неов~домим, D тpef~tt картии1, opraи1synqa
вте~бо
zевз.JІьних в JI1Re.pп1 1 що !ого в н~й $S.1liO'lY'JtИ, n~:ре,це.ючи ltt парОJІж.:
"голу6о1 vp1.i" ,_- виростає~ нк Дnн а.:рR.бськ.ої nycrrин1, ·· .ц~ ·..а}і:tети

пз.чио-,цшtоІr~чнюс poaмlp:LD ~ "Ан1tета моя - ц1nок 1 tорбnва оухар1.а,
еов~Шіl ознака та кхе~ноди мої, червона пен~а через х1.ве rmeчe
ц~nочоІt

1. cypua,

длн

уttре.!нцlв

Hap ..HapJCo:u:

брпл1t,

1

,

на велnе

овн'l'О' хорова

•.

е

сов:ахи:ка в руц:s..
Ma.ttax::..~ ~наруах,-Нар:махnар"
В розро
с-:rаnн1 боzев.з..п:ьноrо уgвлеІшя: npo :власну особу. 21доував~.ься
шдкре
слнана Юн:r'О)С 1 н:к харак~еристшчна дая "з.нвав:а..ї ttо.пекtr!гпого неаьl
доиоrо" JiaO'!t;!'a на У. о с u 1 ч и 1 о І! "
1 к в. 't' ~ ч н ~ с !'
у ШІСJІе!{нl. С11·1доnсть, sалита nов1нню 1СО.ПеRтІrвно%іо И'есвз.доwоrо,

»

JIYXНЯBlQ

КаГlЧН~ІІИ 1 UlTOJIOГlr.;:Щ!Ut~ 1.(0'1'ИваUЗ. Я1С Уаг - чуд..;JІ'РО,РЄJtJ.,
о61цю~ Мала.х1й о61rенею.1t д1вчиn1.-nlклу'вал:нп:ц~ ие.цу .&ах, цо "-в1.Цсоrа
нетьоя .,е, що сталео я:'' 1 що ве:рнет:ься JІюбов~ я:Rа про}lпиу;rа ,; .ffR наІ'
..вонови,цець бачить в1з1ю. коІРD. чн:о1 1.Цйд1!, я:к еешнt в прос~срах
б.па:китних як JІе61д:ь б.lJUl нуаичио .1 :в1.п:ьио пОПJІивла, •• " Н1t прсr-ок повода~ор Народу, - "не~1иав в боsе:в1л~из., а й.це иа свято оновл~
ПWІ уираіпського роду, що вl,цбуде!І'ьс.в: .цз~цяtоr-о оерпиа еа но:вим
сtиле~t, по-староvу ва Спаса." Пз,д апаивом ".1пфа.ац11 ~вдиа1.Jtruьис:
ду~ первняки иоле~ивиоrо иео:в~оuо~о" Іде на.ву~рlч оо'а'очасі
катамрофи 1.еа'l'ькв овов1 оа1домоо'1'JІ на &ai"mr· с:воf'о "я"
1.)tеа'і~
ф:Lкац1.1 s археtиnок укра1но7~JСО1 u:s.«Sopoбoьtёol e<Sl.pиo,., архе~иаоц
"ве.:п и1<
о Пао!'уХа" •
В ос!І'аиИlІ хартиВ1.боzев1nьвих чаr1чиа-кр1в цро Нар~-пара,

•

or

пepmol'o противним Геr'екот:в" повода'lора, nророка ·з. сnаоитеnа l'Оlf7бики дахяки сnовито! аекпз., розnриснетьоя я• :веоехаова киnана
ба
нька в оторкненН1 бавік• з д1~0~1о~ю .:пюзавара~ що дав аахпот
&Паон1й дочц1, ·1. пз.клуваn:ьипцt О.:п1. Останхи ~о~о "а" розпаицr,ьGs
в 6оzевtльно фм!пвих з»уках "гмубоХ :вс.~-ов).Тlrьої сикфою.1 ", ".Бе

loro

JІИхоrо Па.с'З.'уха", ... архетиnа r,кpaiiroJІ~coi ~61рчо1 И-1.6оробс:ь~о1 дуD'1.
духа з..цп.п:І-1 "садку вишневого'.'·~ "мет. тJшпе.ддчт'...;! р·инма", "в~ грав
:воеов1тньо1 голубо! сикфоц3.і, .•
всесв.1.т:г.:.tl no,;'.l·yx, п•чJу чере
ди ко1.,, Пасу, nacy", ••

",''ff,.

...

-

не '1'1.JІЬКИ 3.0!0р1Я внутр!.~і;t. ого життя Ма~ла:а л,. З.JІе й ~c:r-~p:L.a
nо.ц1.й 1to:ro навверхньоr•о хн:'тя:" що ·~вор!tть J?rt•ш,_ tloгo 6ож~в1..1'1Jtя, ,цо ...
магавtьоя ГJІИбив:но-nспхо:!ІСІ':LЧНої :tнте::;:;~р:zr!"іц~ 1, HRO.r:l~.taнa - не заа ..

с~ор. вв.

Рз.д:ае С.пово

•

z~qи Н8 08~1 будевиИІ реаЛlВМ
а цари~

внутрlШНЬОЮ OИUBOП~ROD 1

пое~ачио1 уя.а n1д ваоn1в уривк1в веков

~джева

6и народ

дук,_

що попереджаDть хоzну картину /"Заголосила, заридала в своаму до

Jа. ва М:L•aиo~t!Cltl :вуп:иц:L Стеnан1вва Тараоова ••• " ••закрякали, sахру
tМИОІа в оаду-6 в Сабуро:в:а.к rаМворови дзьо6ат1.1 ••• За.гомон1.зrи, еа

кричели круt'ох

.ltoro

хвор1. '•. "/ 1.стор1.я nодз.И, що ведуть його

в1,ц

р:s..цио1 хаІJи, черее сто~ицю, "гору Тавор преображення Украlни
- 1_
я1кар~ боае11~ьв~ до аустр1ч1 в власною дочкою в п:юиаnар1,в
ВИЯВОК ДИВ8К1ВИ RЄОВ1.ДОUИХ тецдеRЦ1.Й укра1ИОЬRО1 ПСИХ1КИ,
У' пepnit харт,ю·, Малах1й посид1вш:и три ро~и замуровапий
в
чухаи1., ваховаиаИ 1. вlдохреWІений вlджаит'l'я, що ituo :вnеред
СtІО•
ккпевими хро~аuи ревоаю~1, появляsться серед овов1 р1дн1 1. вияв
.nле ОВОІ) незхакну, вже божев:1Л1·НУ, воnю йти у XapJClB, щоб nеіеве
оти так sДJJfоиення nроехт1:в, що 1х кета - це ttpeфop:u:a Людини •
Прия~ехь ·иук,

~иаа,

привтел1.

й р~~ня вживаю~ь вс~х sаход1в,

щоб

иаrада~и ~ому життя передреволюц1.йно1 Міщаноько1 вулиц1 1 sатрик&
~и
вдома, ахопивти у
спргад~в блиаького, р~дного иину-

loro

·

·JІОго...

Ol'l'KY

АИ~и~етиаа иеов1доких тенденц1И уRра!нської псих1.ки виявпяв
~ьоя ~ут

»

кр•вому даерхап1

парод~й родинно"сусl~ських в~дпосин

1

уара1ноьио1 д1йоиооти. На чуже, воро~е
незрозум1ле реа~ув Mana~ара~и~й М&4~1", що на його nлеч1 вnала т1нь журби укра1&

xaj,
·

ОЬJСО! 1 SВИЧ&ЙRИК Д11Н. 1Jсра1ноько1 1НТроверС11 /тобто настави На

вцу~р!ав~І, а ве 80ВИl.Н11 O~lT СПООоб.ом: ЦlЛRОВИТUМ В1ДМе4~а~
а6сопюtиик в1доиремлевн~к. Три рок11 _ре~олюц11 nросиджуs аа~fрова
ииІ в·аховк.r,- п1дтримуючи контакт т1льки з р~днею~ А оп~сля в~

каІ., .у- ЗtpJ.D. У "rOJiycSyю ~о~р1ю" про "Реформу Людини". Воро&ому зо
»Иlzкьоuу оз1~оn1 овоистрr,Иованоt д1йснос~и людей-машин,

.

протпст&

вит:ь унра!иоЬJСf мр~ю про 'Реформу Люр;~tни", ЯІ< альфу 1 oмerc:J рево.П.ІЩlІ. Вlра 1 Jtp:a.ю пере:каrав атраRц:1йнl сили ма з;~ чного чотир:и .ку
~ииха no~a канарейко», иопиоRою, ламnадною 1.кони 1 пухкенькою,
добре 11ипечевоІJ бабкою, uаГlчноr·о чотир:и кутника україноь:коі хаt
иьо1 :а.дап41, Аиl орф1.чна к1ць украінської n1оп1, ан1 О3ьоаn
рlд•
вих, аю. пречвоtе ухраlноьке·апово у.у:м:а, ан1 nерсnектива суо:а.доь-
коrао опору,• )"01 ц1 випроСSуван1. ваооби, що в1каии nОJІонюва.пи· хив1.

сапи уара1нсько1 людини 1 що lx св1домо вживав к,rк, щоб
Ве.!fрииа!'И ~an.a ... не осягають овоеї :мети. &.н не "вт1кав, а JitдEr
в р~диоl І~акв, на у~ра!иський Од~оей ~ Дон К~от в од~й осо61,
иа syO!rpJ. ч 11 І'ОJІубо! мр1!" • • •
·
1 друг1й картив1·зустр1чавтьсй в Харков1 з коиун1стичниии
"1иаеJІера:ки .JІn,цських p;yrs." 1 конструкторами людини-:uаmинп, 1 s ме
Хакlsком радваськоі оуоn1яьної д1йсности. Пародlя-українськоі ро
~инаК1~

дипн:о1 1дихл• перехо.циІJь в сатиру радянської сусn1льности. Рефор

,

ма ~юдини
аи,

1

иов&tрухц1я робота ••• Посеред цього чужого

•о tорощат:ь голу61ї кр1і,

.ияики-СSаби

Araol,

одинока. р1дна

1

OBl'l'Y

спор1днена

r:;ym.a

маое

цо .ви бралась Ra прощу до Єрусалиму, доrшен~а

пасt. .цо иаро~аоrо ~oll1oapuтy 1 тут у ждальн~ заснула. В Ч" жо:му мl0!'1., У ПJ.Ol ,ци:карз.:в, ото!ть у-Rра1нська стареча ''Dornrt.ischeli'l -qeaae ва rе~І»мана, "цо уз1~де" доторкнеться булаво!!: ~ сnита:nх~о ти,
.ttрома.цоко, що npиltua 1 заснула, •• " Якщо6 проснулась 1 в1дnов1.:па,

саазапа б,~ ~ах ду:uавмо,- що вона- невu~руща В~ра Народу.~.

Г&,ЬU&Н у~р81ИС~КИХ дуШ не ЛБИ'l'ЬСЯ

еаКRцу'і У жз.караю 6оzев14Ьних,

l не ТОркне булавою, ЙОГО

де даремно щу~ати:ке ttoгo кум,вlр

виІ поdраrик украtиоьких дук,- ~ р~дна дочка. Укра1нськиИ ана6аз~с,
ІЮ%1.Д У "rоаубую кр1ю", вак~нчувтьсл трагед:!.й:но, в .п~; . .-~ ~~р). ,
що
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в ньому "музика сфер землl; що в бла:китних nросторах, як ле61дь бз.ла,
музИчно l. в1льно ~оnливла" вливається вву~а:ми фокстротln :L циганських
романоз.в "Потеряла я: колечко'! •• 1 1 звуками все св~ тньої голубої симфо
Нl! "гугня:вої дуд:ки" 6ожев:1.льного Великого Пастуха .••
Maлax:Lf;t нев:м14рущий 1

бо в:Lн"народнз.й"

••

оВО время люте другої

т о вої в:Lйни в:1.н народІtться l. буде йому нqJtмення: - nоет Орест
вт ор ":W.емчужни:х граней"

•

.

Одним з:Lставлення:м Народиюго Малахз.я 1

як свазати,

що "Ворог'' Косача

ня мотмвз.в Малахl.яо

свl.

·.:·уга~ а-

Навnанu,

..

Ореста Туги не хочемо н~

це з.деологз.чне чи тематичне продовzеп

можемо твердити,

що "Ворог"

не тз.л~ки не

ма' та:ких nодlбностей до· "Малахlя" 1 але И nереносить нас D цз.л:кок в~д
МlННJЙ миотех:;ь:кий клз.мат - що духовий npr·ютlp 1 що роздз.ля\J
Цl твори"
домагавтьол ВlД нас " ме•J.•абазlс ейс алльо rенос", Змаганnя АJШ
в Ку
Лlша зам:Lнювться в основн1й антитез1 Асмута 1 Туги, н::~.:м:ецьІ<ого :L
ук
раїнсьr<ого духа~ радше в дз.ялектично-турн1.рну зустр:t.ч двох прмnвни
кlв" у я:к~И ламаються коn1ї аргументац:Lй 1 дзвенлт:ь на.груДНl. nанцерu 1.

.m.оло:ми · 1деолог:1.tt" що творять зовнз.шн1 панцири духа, але не його оу6о
танц1ю. Інноли на.вlт.ь у фразеологl чному брлз:котз. ,z;;lя.r:::...к'Z:L:<:з:oгo терму
вчувавтьсл порОШіlЙ зву:к рекв1зентно-театральної 6ллхи, що звучuтьрr
дmе ПО)?Ожнечею назверхн:ього, чим nовнотою заторнненQї nсих.1чuої
rn•1ики:.
Довкола nостатей драми не мерехтить фосфоризуюча. авра п1дсвз.дом~
ГО 1 - ВОНИ ЯВЛЯЮТЬСЯ у 6ЛИС:К8.Х беНГS.ЛЬСЬІ<ИХ БОГ!Іl.В раЦ10Ж1Л:LЗJ"'ЮЧОЇ ре

ТОрИКИ, Словом - сюжет".Ворога." не зродивол, анl нав1ть не 6у"1З проnущ&
ний через мед1юм творчої п1дсвз.домости, чи пlдсвідомоі творчости,щ~ в
Нl.Й :мае: свої д3іі:ерела творч1сть І<ул1.mас
Ннщо,

їзму"

nроте,

твердимо,

що Орест

то робпмо це в nерекоrшнн:L,

якого nаралел1 з:му,

теж 1.

до

Туга

-

вилв увраінсьвого ~плахз.

що хоч немає noмl:I обо:иа твораJ.Си Іп.

твору Косача

n:LдlM"'И

можна 1

глибинної ПСl!Хологlї. Не длл nонсненнн :кристалl зад1. ї

требо.

сю:ету,

з

боr~у

не

для

:tJозуМ1.ІПІЯ чи поглиблення розумlннн завузлен~rя l розв' нзки з.кц1.ї 1
що
мав схематичпу nростоту зрацlоналlзо:зан:оі нонструкцl.ї~- !lJie 11'.06 на.llти
вз.дпов1дну персnективу для розгляду внутрll!ІНlХ ~уперечносте~ D дуиах
протаго:ш:1.ст1в драми, що lпt<оли загрожують їх ncиxoлor•l чн::::.tt lиовlрнос
Тl. А так1 суперечп:ост1, ян довго не дивимося на героїв дрс.Уu
врз.зь

призму глибинної nсихолог:з..ї,

зазнnчуютьсн у

l!ClX

тр:.ох голоLЮІХ

nос

таттях.

Внутрlш.нn суnеречнl(}41'Ь Аомута - це оуnеречн1сть nоев1ї 1. брутал:ь
ности" тонкости l садизму. Поет 1 1 миотецьн'l вдача,- одночL.сн:о r'еста
n~ст 1 садис~, не моае бути т1льки садиетом
в
м а с ~ ~
~ о е т а,
бо тод1 незрозум1лиtt Оу1з би й·ого вnлив на 1:::1..нку Ореста Лену,
n.
тuк

паче вnлив на оамого Орест·а.

Я::кщо nощастило И ому вкрасти ~ :Jабр:И.'И

0-

реотов:L ~ Хlн:ку 1 дyrrry 1 вкрасти йому ш:нТ<у ~ в:кра.стися D !.і ого дувr;{, я.Іt
що ПОЩО.СТИJІО йому JleHJ Не Т~ЛЬКИ ЗДОбути, але ~ 1ї0"J::'ІТИ'1"1"'.: ТС' не УО:П:На.
nва;f.ШТИ Мого миотець:кої DДR~l.
т ~ л ь І<· и
м а 'J :к о ю
1. се:рг.1l'!П: ~У
зовс1м: в1дw.нни.~ nс:их1 чних onpaвiOil.i~ настав. Я:вщо ::нов nона д~t!снс ::~
ве ОДНПМ духОВИМ ~І:ІТ'l'ЛМ l.З CDOJM ЧОЛОВ:l.КОМ; ІіRЩО !ЗО:Іа НЄRаВИДЯТЬ '':;:.о
рога", а одночасно любить Ашrута, я:вщо звелични~л :t. ~ре1шн.~ ··~емчу::нлх
граней" в одночасно любовницею ворога; з лю1м D :моме:н:т1 смерти А:)ГХОБО
1дентиф1:куєтьоя: 1 зливавтьоя, то основне твердzення :клнсuчної nсихол~
Пl1 ПрО ОДНlСТ:Ь ОСО6ОВОС'l'И ПОВІПІНО ПlДЛ.f.ІГТШ peDlЗlЇ., Ц.в: :p~~BlS1.Я: ДlitCH
но доконуеться в сучасн1.tt науц:х. ~ бачена t<р1зь nризму гли:бш!:t~ої ncuxo-

лoг:Li
дош.

одн1сть

особовасти розщ:х.пл:юється: на nси..~1чнз. менш або о1.ль:1 сь:L

П:.J.11Іо.рування::

ю.д

шару

nовної

DR:LHЦ1 а~солютного несв:х.домого.

св:х.домост1t

до шару

колеRТ1ПШОГІ)

l

0\'ор• 9о.

---------------------

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

---.-

···---···-..--............-·-~-

-- ........... --

Сжарозивиа ще ппатонсьна й аристотел1всьна l.дes,
вир1зиити "ииzчз." :х."вищ:а." чинники,

nерехо~ит~

у

Fl.дие Слово
... -. .....- .... --.--,..._.~----

що в ду~ можна

оучасн1tt гл2бинн1й

noиxOJio:r11 в 1деr "•аровооти" .цуn /Ротга.кер, Гофман, Dнr', Лep!rr: de1·

Sohiohtenaufbau der Seele. В:айпростз.ша в тих: о:хек,. що роаЩlплюІСт~ СJД
ноцз.JІ1О'.І!:Ь ,цуn на рз.а:аз. у своїй функд:L! нашарування, охема
ще
вир1виюв в nсих1ц1 ов1домий шар
nерсоиал:F-ної надбудови, д~є:рело свl
домого.хотз.нн.s: 1 яон~го логз.чного мислення,
ша.р"еидотимної nlдвали

Jiepma,

ии",

садиба темних,

неов1домих,

l.

гонових намагань,

1

1

а ними

:зв'язаних

nочr:т:х.в, що cвo:t.u теJLRим nатосо:м е.феІ<ТlВ
nристрастей
1нноли зa.xo
MDJ)!~ з. берут~ у no,noв, ЯІ< слухняну бранку, свlдоиlсть "церсональнсі
·надбудови", ·переМЗ.l!ЮЮЧИ 1!, Я1( :каже Юнr', в марlонету, порупrувану нит-

.

ками п1дов~~омооти,

·

в

OBlTJil

.

ц1 в1· теорl1 про· "двоnоверхов1оть" людс!JІ<о1 дуШ.~

В1,

а нав1~ь оправдаи1,за:киди nроти lМОВlрноети.nостатl.

аи,

1.дея zерто13н:о1 nосвяти т1ла для

Лени

моми-

1

Асму

~а трата'!ь овою ому. Ідея створена "персональною наДбудовою"дУШl Ле
сnрав Духа, являв~ься

серпанком:

що еахриває для. очей Лени /але ТlЛЬІ<И для очеИ Лени -не для очеМ noc·
~оровиьо~о, хоч би вим був як у драu1, брат геройІ<и - Леонlд/ це, що

'·1l1ОТИ'!ЬОЯ в гли6шому map1 душз., в 11 "ендотймнlИ n1двалин1 ", а
саме
. )tеnеіемо:&"Иий нахил на,пеsати ие до Мрз.!_, а до Сили • · "Двоnовер:.rовз.оть
• ·дуn ПОЯСНЮЄ'J!ЬСЯ теz ПрО'.І!ИСТS:ВНlСТЮ UИСТЄЦЬ:КО! IIOB8pXHl Дуmз. Асмута
з.

оадистично1 sорсто~<ооти

11

ядра,

Естетиви: "персонмьної

над~удови"

являетьоЯ "вирlвнsнням; ·а нав1ть надхомnенаато.ю брутальности "ендоти-

кио1 П:1.ДВМИНИ 11 ,
.
Гдибинна поихолог1я дав нам в:к1нцз. onpouon1cть виnравдати неtі
ковlрноо!rl 1 тре'fьої nостат1,Ореота, tйого наглого nсих.з.чного ааломан., . .ия ·:в вуотр1ч~ З особов1стю АсМута. Думавмо, що nсихоанал1ва в душ1 О
реста ВИЯСНИJІВ б ЦЮ ДИВОВИжну ,1!8Г:КlСТЬ"З J!ROD В~Н,ДухОВИЙ ВОХДЬ l су
МJІlННЯ наро.цу,п~для!'ае вnлива!l Аомуrrе..Побоюе:моов:, що 1деї та
1деали
·"Же:мчу:ж:Еtих г:ране.й" виявились би не виразом сили, що
д 1 И с· н
с. т ь

·в

u

~ ц ~ в

,

а•е вирааом с~абости,що

1

в

д

1

д 1 й с н о с т и

вт~

ІСав. Туга "не йде, а вт1нав •'. 'J- хоч,. мабуть; ~ ~ому - як Мал.ахl ё: .в.1.
видав,ІІся навпахи •••
"Жемчужнз. J;"paнl"
1деал1.в·туги не нрают»
твер
доі ,Ц1ЙОНОС~И, бо ЯВЛЯЮТЬСЯ '!':S.JІЬІ<И :КрИСТа.JІlЗSДlЯМИ "голубих мplit 11 :Ма

.1Іах1.Я,

що в

сторкненн1

оя в І"Олубую даль,

s

ноzиою

'!'вердlст:ю

бланить степових

:ворожого хот1ння улетючують-

о6р1ї:в,

що притягав 1 розстуnае:т:ь
••вла.ІСИ'l'ь у:кра!нських о6р1їв, де

оя, що во1.х :манить і н1кого не -спиняв.
О'l'Овnи небо пз.дnирають., •••
Г,ДНДЮРЕНКО

3

ПОЕЗІ!

/Рондел:ь/
Вев'l'И збиралися до и1о~а

Останн1 стигл1. кавуни •••
Вноч1. туманились лани ~аИмалас~ ос1пь zовтохиста.

Сn•шпяи во1.,

бо

ден~

-

не ·триста:

ХОJІОД дихав В ВИІІІЦіИ •
Веати збпралиоя до м1ста
Ocтwtнl отигл1. наDуни •• ,

Bse Z

Був ра.но.н"

нру-ча кац' ЯІtиат~t

Сз.рз.ла гр1зно в дадини,
КоJІИ зготован1 човни,
Немов nроцеоз.я вроqиста,
У путь

з6иралиол

до

Мlста.

•

Р1дне Слово

-·-·· .. ·---- ----- ,.,...
Л .• В .. НJЗЬМА

І

:

••

•

•,

І І І

••.•

......

••

____ .....

..,,

__

Стор.
_., ............. ..,...._

t'

.. .' .
(' ., .t•• •• І ·•"' •.., : • .
•••• ' f. •· ,.
'

..

І .. ., .

tl

.

,., І

: ·.

. І'

'.

: '' ••'

•. ·- . '•'
\

і

,І'

_

tt.

••

.......

~--

І

••• ••
:

І

-~----

.... ~і

·~

'ІІ • •І• і•.. .І~

·--

~-----

;. ]. :•.
t

,...

f•·~

'·.

......... _, ...•.. ... _, ______ ...........

І~.

'

'

і

.•
••

•

І

t

• •••

'·....

До nроблем·образотворчого мистецтЕа

91,

е·

І

•''•

•••

• t. ..'

,• 1 • '' •\
'··
1І:: ~· !....

Вlд чао1в 1иnрес~он1зму вва~ається французьке образотnорче

мистецтв о цередевим не т1л:ьни. в Е:вроп1, але й у всЬО:!-.!1 св1.т1., Во
но. ТlІорить немов аваиrард С:В:!..товоrо мистецького проГресу. Чn че
рез те мав· воно "тати ввором ,цо на.оJІl.дуDанпя для l.НJІИХ нац1..И, д.е
ще пи.тання, проте треба .QТ13~рдити, що ще tt теnер у Франц1.і
wис
тедь~е життя паИантивн1.ше D пор1.внянн1 з ·1.вшиu~ ираїна~и.Де Dl.д
нооитьсн головно до .образотDорчоrо миотоцтnа, яие в свою
чергу
впливає

nодекуди на

вІ'лянужи 1

TDle

.

музику

М

л1тературу,

З

цих причин

ц1каво ро

що д1. втЬО.іі тепер у француемеоку обрав отворчо.JіУ м:истец'"

Загально сnостерl.гает:ься D УО1.Х д~лянках французького обра

аотnорчого мистецтDа шукання за нопими форм.аии,

новичи способао
uираау. Наступає ІJlдDериеннл n1д т.• зв. "нов ої р1. чев ос .... и" та зD о
рот ДО DОЯІСИХ Пр11Мl ТИ:21 CTИ'lH;rd:X напрЯМІС;L.D 1 ЩО пахнуТЬ 11 СЄ1JеДНЬО
DlЧЧНМ11, Гоuори:тьсл про "духове с0редJІЬОВ1.Ччя", •ро Вlдрод:а:еш·іЯ
ну61вму, а 1.м'н П~каса згадувтьо~ щораз част1•е D дискус1.нх
про
мистецтпо, Реал1.ам. упадає, 1 зноnу виринають на.nрнмки 1рреал1.зму
й "апгуиан1;3:му", що мают~.репреаенІJуDати т.зв,"чисте·малнро-тво•,
не ·зd.бруджене Нl.ЯЮІМИ nов(l.образотпор'!lими тенденцип.ш.
Зг1~но з духом тих модерних н(іnрн:мк1.D, реал1а1r Ішажае:т.ьон
немистецьким або маломистецьі(Им п1дходом. Ідеалом ста• nor.:.ra в1.
льruсть в орудуианнз. 6aptJo:p й лlнl.ею, однаІСОІІО .легка як 1-!ебезпе
чна. в І<оноенвенцlях •. Насл1дування природи, коделю 1т.
об·ме~
Іть~н до мlнlмум,. що рlІ.ІНозначне 1.з "внищешшм зорої ої. пам' лт1.
ян uисловлявться .од~н французьки~ критик. Постhють тLори,·що на
гадують безжурну мазанину дх-tтини або фв.нтазlї 6ол..ев1льних. Т!;ори

n,

npocтl,
т:нор:и

криклив1,

plЗRl.,

мало ориr'lнальнl,

-----~-------1/
В l д РеД
Д:ИС1С".fС1.t~ну.
ЗЬІtо:му,

сьаіUrасне :';{Одерне

скрегlт ножа

no

сил~. І,

скалеwо,

х.·.1рактеру. еn1r'онного,

ак ц 1 ї

Безnеречно,

мистецтв~

nохибюJю.

мов

т)

:.Ц1.каDу статтю л.Р.l<узьми друкуємо як
сучасному СDlтовому,

Dlдчупа.ет·ьсл

мистецтво

велика

Францlї

кр1ша,

а

зокрема франl(JТ

nроте

мистецтnо:м

ДВ.Л].

0Сl.НН1Й

Dce

nuажати

занеnадним

Останн1 nелик~ nи ставки француаь·ксго ма·лнрства.,

у Л:вшсембурвЬRОМ:У музеї,

,

було

б

но.пр.

Сальон або ·св.льон nаднеза

лежних доназують, що но11е француз·ьке ·ми отец тв о має тако:t. свої :ве
линl досяги. Пере;цус1.м nоно ор1єнтувтьс.я зсшсlм на чисто(!ор:маль
Нl проблеми l тут, голоnно D дlл.янц1 кольору, має 6езnеречн1. здо

бутии. Тут год1 Rt.І.зати француЗьким мистцям, що

традид1.єю,

бо їх сьогочасн1.

о6разотворч1

J:

они не йдуть

nроблеуи

ao~cJR~ т1

за

can,
о б -

що, наnр., в т:t~opцlD. середньоn1чних в1траnn. Криза не є
р а з о т в о р ч а
а
Д у хо 1.1 а
Середньон1чн1. фра.пцузьn

,

•

мистц~ були одуховлен1. peлlГl6D 1·тв.кою була 1 їх форvа 1
сього
часнl ж у 61льшост1. матерілл1стичн1
жан звучить 1 їх кистецтDо
- ЧJ..істо оnтично,~формаn:lстИЧно, uоно ДlJІає глибоко на. зорові!М

1.

Р~дпс Слов~

}le ·треба

.

. .

думати:, Що l!POnar'aндa·. таких ~fистещьких па!!р.нмнз:в

О'l'рlчае:т.ьсн ·всюди
:мо ·якнаИгострJ.шиtt

з одооренням. Навпаки,· nоДекуди сnостер~гае:
стротиn nроти таких "нОІніх". т~истецьrс.их фор:м,

в ·д1.Исност1. зна·них у мистецькоМу с:u~т:з.

D~e

в1д

десяток л1т .Нє

заrн,аж-уе]І.До.·-те.nер .У ц:з.М · ·дl?Uінц:з. на.в1т:ь багато но1]их иr~нат:rпих
J.мен, ~.' i~!it16J.льme згадуютЬ -тут :z..м' я Іll.насв., стkрого J;етерсL!Ш

:ку6:t.зму1: Ц661ч нього ще х:t.ба Мат:z.с Гlдrшl1 деякої уJ:.;аги,
н.·д~НДОНl.

зор:га!іl.ВуІJали. цього рону·с'н·истаnку

образl.В

П:з.ка

са й :мат :з. оа. Виставлено nере·ва:~~:но образи, маль онанl. 1; час :з. DlИни. Реа.кц1я: англ:з.Ис:ько! nубл:t.ки розчарут:в.ла французl.D, В день.
D_lдкриттд r;ИО'іВІН<И nyбJili<a ·гостро заатакувала її, .ор.гаrпза.торlD,
домагщоtЩсь негsJtного :-sанрИіtтя во:з.~! :з.мnрези,
-nро~естуючи
npo"l'!~ nроnа:rан.ци таuого- миdтецтв.а. •. В дonuoa.x до чаоопис:з.в в1д
D1.)J,yJJaчl ІJИ.СТаD1СИ дУ·Хе рlЗ:КО :І3ИJ'Е1,ЗПJШ СВОЄ нe:Ja.TIHJHe ВlДНОmен-·

нн до неї

•.

Оди:н D:І.дrіlдува.ч nисв.в.м,l.н,,

що,

на йог·о думку,про

nа.~апда та коро иистЕщькоІ"о · наr:Ір~мку однаttотз о m~1д.л·ива, i:IR, на
nриклад; пропаrанда . нl'меnьного нацизму 1 т. n. 06 оранцІ модер
но~о мистецтDа в+дпщйли, що оноб.и И неуни: nepetlaжнo обурюють

ся. на те, чого не ·розуцlют.ь

/!/,

а живе мистецтво все·

нищить

стар:з. фррми, щоб .ств ~рити нову ми от. ецьку ю. зз.:ю, /МимоDол1. П,РИ

гадуDт~ся: большевицьна теорїя нищеНТ:!Я старих "гнилих''
Французи noнtЩDI.JaЛJ4,.. що анrл1t1цз.

малн:рстl>а.,

~о через

6

: орм; •

тому не роз~1ють ;.~одерпого

ЛlТ D!.tf!Iи С5у1!и. Б:з.дтл~l. Вlд конти·н~нту.

Насув,;tЮТЬСЯ завв.аги: п·о.лерше. npo rш.радо:ксал·ьнlСТЬ .· 1Де~
цього "чистого" VaJ.IЯpcтsa; По-друге, про nр~;вдоnодl бн1 причини

.nо.нви цього модерноrа· напрям:ку.
·
І сну:ют ь nриродн:з. меz1 кожноrо ІІ.ціст~цт~а.-.

тупав,

·

Як хто їх rie:p-ec ....
п~падає.. .в не-без'nечнJ. І<райнос'І":t~ЗіQ. м-ожу~:ь долести до за

nеречення самого :мистецтnа, Наnрикла~; ~~gею 1ототоu не насл1-

дуе ЗDYROD~X 'nрЩШlІJ nрироди,

ал~ ТDОрИТ:Ь DЛВ.Щ!l

31\YKODl

ROM-

бlHВ.Цll, · НКИf ю.де :е прир.одl не:sr~є. Точна 1м1тац1я звук:з.в· :і:rри_роди була б. .охибле:цням l.СТОТИ· МувИки, МалнрСТlІР ІЗ· зпачн1й :м:lp.lr

насл1д:у;в nрироду /ц.од:з.бн() як

l л:tтер~тура/. Це Ного 10тотна

nрикмета, хоч'1 не вдина t1ому характеристична. Н.к хтось
тепер
твердить" що треба 'tзнищити ворову nам.' ять", щоб· стJ;ор_ити :u :wз.
лярств:з.

щось. нове

й

CDlжe,

то

D1H

J<онсе·квентно

дmсодІ~ть до то

чки, де Rl.li."t{asтьqя всяке наслlд'JDання nрирод,и :1. почи~аєтr,ся.
·
чисто· абстрактна творч.lст:ь уявлених форм, як1 н1чого не аасл:з.
дують. Фант
що дос1 не створено такої аGстрантної"симфон1ї Лl

н:ttt та барD~, якої мистецька nарт:з.с~ь р:tвн~лась би ~ар!о~т:t
твор1в

:маля:рстnа

насж1довного,

реходить або І3 деІ<оративну

Зрозум1ло,

що

орнамент:ику·або

n

така

тв OJ1Чl сть nе

каринатурниИ при

Ш.ТІtПJ1ЗМ у род:з. останнз.х тDOpl.D П:tкаса, Крlм того, Fона не. о
nирається: на н1як:з.й триuал1И традицз.У, є чимсь наскр:tзь ноnим
.l неоnо~:tваниu, як гарячковl DlЗlЇ хпорого. ЩеИ т,sJ,модернl.зк
виступає ме 'l'lЛЬІ<И в :иа.пярстп1. Аналог1чним nроявом в напр.мо
дерна атопальна ку~и:ка

та л1тературниИ

"hутуризм у недаDньому.

Заnеречення малярства та .Иого довготривалої традиц:з.ї

---- .......... ______ _

мим таки ма.ля:рством

-

о~е nара.до:ксальнlсть :tрреалlЗМ'"'f.

са

ю.mсл, але менше на дупrу, Отак П1.І<асо являв ться сьогодп:t ьи:сло

вником ~елиr<ої духової :крази о:ьогочас~ої людини атомоuої доби,

дл.я: лкої моральн1 ·за:кони отратили Dap. т1 сть

..ПозатИм,

коли rnд

ходити .цо HOll.OГO франдуз1.ного миотецтІJа з належною дозою

тицизму, tloгo вn.nив·и 'МОJ.УТЬ бути !Цльки .. норисн:t, ~о в они

кри
дають

P~1Cfe Слово
...,

__

,._,

..... __ ...............

-·---- .....

--- ----·-- ··-.....

~тор.·

93.

··~

Чому цей 1.рреал1стичний маля:рсьниИ наnря:мон виринуп теnер?
ФранцузькиМ нритик :М .Ля жар ставит·ь Ц3.Rаву г1nотезу,
оселен1

на

своїй

зеwп..

б1льше

склонюються:

що народи

до -реа.л1.з~.7,

,

до нас

лlдування nрироди, бо z..ають якусь 1нтуїтивну, ~anlDJ!eлlгliiнy n~
шану до nрироди, т1єї матерl-нормительки, яної частиною f. tt вони
оам1;

на~ом1сть кочовики· й

виселенц1,

неприв'я:зан3.

до землl,на

даmть б1льше значення вlЗlЯМ та комб1нац1ям свого ду~. І цlФl

зичнз. та·духов:х. номади творять т.зв. ·"вироджене" иистецтво,сла6о зв'язане з насл:1дування:м nрироди. Hanp. у Франд11 nочали
s

того моменту фаворизувати абстрактне мистецтво,

як "Еколь Фран•

сев" /ФранЦУзька школа/ перем1нидась у "Еколь де Пар1" / пари

зька школа;, а Париж став космоnол1тичною метроnол1єю. Це не
значить, що кожниМ творець абстрактного uистецтuа або збли~ених
напрл:мк1в мус:х.в
француз.:,.

що

бути чужинець;

створили

.бз. або uтягнули в

ror І

тут

в1н м1г

щооь

бути

за:м1тне,

фразцуз,

tt

очевидно -ІІ.І"LЛИ

себе згаданого ".духа номад1в",

але
дzе

Знаемо,

т1

:u

со

що Ван

fоІ'ен, Пlкасо були чу:h"шнецького nоходження. Рен·уар, чnстn::!

француз"

дав

зр1вноuажене,

здорове

реал1стичііе

належап до 1мпреоз.он1стичного напря11.~ку,

дернз. "1.зми".

Роsу:в.ае:ться,

Dає

nричини

ляє

факт,

може

:це

n

не

з

•

т1льки_ одна з

xo-:-r

ма.лнрстu о,

якого Ри:~.шли ус1

J.:'ОІ~иІ;их г1nотез,

мо-

пка р~зкри

на~1стотн1Шl,

Вnлив Dlt:!ни треба тут танож взяти на уnагу. За ЦШ! прОJ.tОD
що роsкu1т

абатрантного

слн. nершо! та другої CDl TODLIX

~рреал1зму пистуnае:

лнраз

Пl

11 ОЄН. Катастрофи З:МlНЯ:ЮТЬ JID;\ett l
немоD поглибЛюють у І(ОЖН:о:му Иого ·lстотн)! прикмети. Хто буr:, сха
биИ, ста.D· ще слабший,~~ хто буп сильниМ" л.и:шинся: сильни~, моzе
tt
ЗМЗ.ЦН::LD • 3ахИТЕ1НВ. nCИXl ЧН8 plDHOl;aгa робИТЬ 13 ЗDИЧаЙНИХ JIDДЄlt
духоDих \· пиоеленцз.u", nозба.uлених пенкої внутр1шньої оnори.
Де

дав добрИЙ rрунт ДЛЯ CRpaЙHlX "::LЗMlB""
ментз.D

у

ПОДlбНО ЯR ДЛ.іі Л].DИХ еле

.

суоn1льстnl~

В::Lд nан1.nного мис•:оецького нanpfl:мt<y :uиходит:ь суr'ест1.я, mд
дер~Dана часоnисами, рад~вм та частинно nубл1ною. Деяха СХ1ль
·кlсть

мистц1.в

мистецька

nр1~Им:а.є

цю

cyr'eor!.:ю,

l.НДИDlдуальн~сть

не

але наnепно н1.яка

пз.де

аа

модним

сnравжня

мистецьким

напрям

ком, - х:х.ба, що цetl наnрямок в приnадно1Уо її :uласним /тоб'!о ii't
пнутрз.mньо Dlдnouз.дae:/. Бо~яІ< сказано~ "nершим законом мис'!едт
па має бути, що нема 1.н~ого заRону нр1.м сnого Dласного" /Ф.]J.;zе-

ром/.

.

.

Мистецтu о кожного Н'lроду uиnлю01о.в з Мого ;:.уху, яки~ ма.терз.
ялlзувться IJ 1ндиu1дуалJО:-rост.ях nроnlдних мистцз.п. CnpaD:i.R!'I
не.
цз. она.JІ:ьне м_,·стецтr.: о - ~ р1.тrочасно зага.л.ьнолюдське, як
мо D :МИС~еДТDl DЄЛИКІІХ ГОЛЛЯНДЦ1.ІЗ 1 lТМl.ИЦЗ.D 1 eCnЗHЦlD

на.родlD,

n

Змаганням мистц:t.n І<ожного народу nо;инно б

це

l

бути:

ба. чи
lHDШX

тDо

рити
своему пласно:му ХQраІ<терз., оRремому, єдиному. Вз.д чужих
брати ·тз.льки те, що nомагае: у 1:ислою1 себе са..мопо, отже nepeдy
ClM техн1.чн1. 1 формальнз. здобутки 1. т.n. Бо духа чухого народу,
ЩО 06J ЯDЛЯЕJТЬСЯ D ЙОГО МИОТеЦТ11 J. 1 НЗ.RОЛИ не DДВ.СТЬСЯ· nрищеnИТИ D
мистецтпо

1нmого

народу.

"ЯRщо француз ьюІ~ малнр ванnходить HOJ~ и.t1

--------- ...

в могу nереІ3з.ряти

nласн1

JюртостJ.

з

того

cnoc16

:мал:юі:шшя

nогляду, ·l!!.O

\ШСтецтl: о

DC:LX чaclD було. заL жди nередус1.м nроблемамz :!:ормя ·:-.. кольору. де
- DИХ1.ДНИЙ nyHJCT 1 НКИЙ треба МRТЛ Н/3. у;;'1.З:t l нашому MOJIOД01!J
кисtецтDу.

-.---·~--~---------------------------------------------------------нь ому малює образи, що виплипають з французького Dlдчуnання" --~
то tloгo постуrruи.tння: nрюJильне; нкщо Пl еля цього н~ мец:ьюІ!і!
~'ІПО- ·

::J. D

тец.ь думав,

що 1j1н мусить по-французькому малЮJ'атп,

то.С~лати D nрактиц1 цеИ новиtt сцос1.б малюDання,

:миJІl(а" /Маісс Антон/.
, Н:к ми, укра!н:сьісl.
лЩJст~Jо,

щоб м1г зас-....~-.

то це грубо.

п·о-

'

.
мистц::J.,

rля:димо на сучасне французьке

ма

то треба нам прИгадати ст.; ою припоDlдку про _того· коІСух:а,

що.. добриМ, але не. на кожног.о шитиМ. Kpl.!,! цього, ми ще на~то
мо
лоДа Jf здоровд. нац1.я" щоб· потребуDати таких ·очаИдушних мистець

киХ. ексnеримент::J.r.;~ Думаємо,

що або т1 мистецьк1 п~ртурбац1І е о-:

зн.,сщою ДухоDого упадку Ев,Ропи· та nочатком !І к1.нця, або XjJИJieDoю
кри.еою :куЛьтури, п1сля якої nрийде ноnе здороDе мистець:ке хиття.
Bl.pи:uo"

що

D цьому кращому ма~бутньо:му ми скажемо не останнє

·

CJio-

D о .•

Р.М.РІJІЬКЕ
. :'

Я цвl.в

би

садом

-

щоби

сни нетл1ннl.

Е!ля д~ерел зривали кв1ти нрв::J.,.

·

Сни, що жиnуть у мpl~Hl~ самотин1,
І сни, поєднан1 в нlмl.tt розмов1.
Де. tlдуть воюt, у них над ·головами
Я буду словом - D::J.ття:м трепетатІІ,
·А де сnочинУть D радl.сн~И нестям1
~овчанням їх др:t.моти наслухати~

.ПерекЛаБ: М,Орест
ТОДОСЬ ОС~МАЧІ<А
:МИСТЕЦЬ

Мотто:
н а !І

• .. •"

реnутацlю

uпала

Тl.НЬ 11

Так, нк весною nон1.дь , спливаючи з луг::J.в, залишае на КОШ!J.~
тра
винцl. краплину своєї стихl.ї, так l. HlЧs D~дlйmoвmn пранцl., зали
шав 6~лн КО%НОХ реч~ шматочок Dl.д· себе- т::J.нь ••.

І

':к·оли ·ти

DCe

nобачив

l

все збагнув

І коли тй noбaчl'~m маленьку д1.вчипку,
тенд~тн:о~ рJЧ:кою т~нь в1д колоска,
:м::J.чати" що :кожна траnияка

l.

,..

ти мистець е

що сид:іІr·~ не. г :)рад!.

l. стирає
n·J-

а оn~сля здивоnано стане

коЮІи:l листочоR,

~

ко:mа р~ ч

наrнсо:rо

це~ має т~н:ь, ·що І.ї н1я.кою руч:rtою не можна стерти 1 -то ти мистець.
І :t<·оли ти nобачиш, як· lЗОНа показує матер~ ту тl.нь ·~ прсспть" аби
ненька Ії отерла, l. чуєш, я:к мати 'їй вlдnoDlдas, що тl.::!l. ще н~
хто не стер,

тер~,

чуеш І!

заnитан:чя:

що бруд можна стерт~'l;

х1ба з;;: це

а тlнl. ю.. коли;

бруд?

~

в1дпоu~дь

ма

коли ти псе це ч-ус:ш

::J.

бачиш, l. доГадувmся" ща всJ. нaml. життІ,ов~ вчинки не е щосв 1.нmе-

а реч~,

траnа

що зло - стих1я чортпша
DІД
- СБ1.ТЛО, ЩО ОСНІОВ нам ШЛЯХ
ДО
останнього кроку, - то ти великиtl мистець.
·
І через те все,що·ти т1льки яемалюеш nензлем,е~гляне нам D думу,
немов дитина, а наша думка l!ouy ю.дr.оn1ст:ь як :мати •••
І ки sрозум1.ємо, що намаль о nана 'l' с '5 \.)\. "Сарти·-,~:а :1. ми - одна
ІJел:.-Іка

ЧОр~о! НОЧ1. 1

Правда.

l.

к_олоски"

розум1вm,

а ДООВlДЧене сер~е

Р~дне Слово
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ІІ

.як близ·ько нагадує. доба Петра І ~ Ь!ого настуnник~ в наn часи!

,

Це неначе сьогодн~,

ц~ла атмосфера nершої nоловини А.\ТІІІ· ст.

nов-

на·неспqкою1 а разом нестриманого баzання миру. П~сля аак1нчення в~~ни
за еспанс·ьку спадщину" Европа nочувала себе стомленою.
Han~тir. Велика
ll~BHiЧHa В~йна, ДОХОДЯЧИ СВОГО К~НЦЯ 1 :t!IПJia WІЯВО,

- '"' ·ЦЮ ·втому вихористовув~ла Рос1я. Вона саме 'renep оберну·лася 8· цар
ства в ~мпер~Ю 1 з Московщини в·Рос:І.ю 1 а Петро І nриИняв на себе звання
всерос~йсьвого 1мператора. Паралельно з тим росли 1 nретенсlї
та аnе
тити Росlї• І тут в1йна лишила.глибок~ сл~ди;
qили були вичерnа~.
І
все ж,молода ~мnер~я не обме~увалася здобутим~
тион до с-амої Зах:~.-двьої Европи.

nочала ~л~но n~дсува-

.

'

Петро І ·.т:рамав в своїх руках балт:~.Иськ~ nров:~.нц1ї Швец1.ї;в~н все
владно розnоряд:r.tав в ПольЩ]., Але в1н хот1в грати ролю ~ дaJil на 3ахlд.
Прусlя в деян1 моиенти д1Исно виглядала на своєрlдного трабанта Рос1ї,
Рос1.нни наклали·руну 1 на дея:нl н1мець~1 nров1нц11. Меклекбурзьний :'~
рцог поnав n1д московсьниИ вnли~.в Меклембурв~ були розташован~ рос:~.йсьн~ в~йська.
'
·

· Оце безцеремонне хазяйНуІніння Рос1ї З Евроrі~ там викликв.ло реак

дlю. Повстала в1денсьна крал1.д1я /5.с~чня 1719 р./, в я:ну вв:~.йипи ан
гл~И.сь:киМ король Юр1И І 1 як ганноверсьвий хурфюрст, ц:~.сар Карл VI 1 п~

1

льсьІ<И~ король Август ІІ. Вона була р~шуче наnравлена nроти Рос11
її
заборчих тенденц~й .На деяниИ час здавалося, що ц:~.ла. Европа об'єднаєть

•

ся для nаборении нової евроnеИсь.хої .f:IO'ly~и та обор·онИ Швец1ї1

що втра

тиJ.rа

сх~дньо-

го

своє· великодерmвне

вор~га.

·

м:~.сце

·

на

користь

свого

дозгол1тнього

.

В персnект-ив~ була·. в:~.Ина;.Росlя таки :мус:~.ла де в ч1м устуnи'l'и: Ме-

клем.бурr зв:~.JІьпено,

..

·l

вав1ть А:в:Густ ІІ

в coю·::tl

з двш!а когут_нl-

1

ми держ.ава~а 1 Австрl єю ~ ·.Анг.Лl et>, n1,цняв голову
вимагав nегайного о~
nущення рос:~.Иськими Вl.-ЙСЬRами nольської територlї.
Але до в1Ини: таR ~ не nрийшло.
Інтереси
союзних~в були
надто
poвбl~Rl, та И головна особа в цих коал~цийних nлянах, англ:~.Иськи~ ко
роль Юрlй І, що ревно застуnав 1нтереси.свого рlдного Ганноверу
~ ви
користовував для цього дериавну мlдь Англlї, був
са:.:е тепер npnкymeнnМ
англ~йською опозиц1єю до зречення .Вlд своєї акц:~.ї.

an

В результат1 зам1сть в:~.Ини з Рос:~.єю
nочалося:
заnоб1гання
nеред
сх1дн1.м сф:~.ннсом. І це робив не т1.льки nольський король Август ІІ, але
й

великодержава Австрlя:о

Жвец~я,

миру з Рос1єю,

еалишившись на

.

самот1,

·

Взагалl це були часи /особливо двадцят1 роки

XVIII

мус1ла

·

.

щукати

ст./ nост~Иної

зм:~.ни союз:1.в, часи евороминучих nОJІ~тичних комб:~.нац:~.И. Евроnа не
мала
охоти до нових ризикоаних n:~.дnриє:м:ств.Зброю заступили дипломатичн1. nе

реговори.

Модою часу стали евроnейськ1 конrреси.

xoнrJ?eO з

1'113 no 1721·

ходили до

згодиJ

р.р.,

конrрес в Суасон1

ставили на nорядок денниИ cnlpнl nитання;

рах

м~ :.;;: д epltaвa:uи

Але Ьравншва~rськи!

1728

-173о Р~Р· т:~.льюt

але не риали їх.Коли й

npn- .

'l'O nоз.а. куJІ.1..оа:u:и .:к-оиr'реоз.в" ... в.--6-&ttnoc-epe.цm..x nерегово-

..

·

------------------------------

-.·-··-;-.

D ньому малює образи, що виплилають з французького Dlдчуnаншr, . .,
то tloгo nостуІТVи.І.ншr nршзильне; я:кщо п1сля цього 1п. мецькиі1
\ШО- :
тець думаЄ, що 1j1н мусить nо-французькому малюІ'ата, щоб м1г зас-...~-.
то.Сулати D nрактиц1 цеИ ноDий сцос~б малю11ання, то це грубtі
п-о- 1

~

милха" /Макс Антон/.
, Я:1' ми, украінсь:kl
лнрст~!О,

мистц~,

.

rлядимо на

сучасне французьке

ма

то треба нам nрИгадати о:сою приnоD~дку про _того ко:ю;уха,

що.. добрий,

але не на нож-ног.о шитий.

Kpl!,!

цього,

ми ще на~то

мо

лоДа .Н едоін:нт. на.Ц1..я:" щоб· nотребупати таких ·очаМдушних міютець
.кш't ексnеримент~n~ Думаємо, що або тl миотецьк1 пертурбац~ї е о-·
зІІ;.Сtкою· ДухоDого уnадну Ев_роnи· та nочатком її н1нця, або ХlJИЛеDо:ю
кр:и.аою куЛьтури, nз.сля якої npиttдe ноDе здоропе мистецьке хиття.
В1римо"

що

·

D цьоМу кращому маt!бутньому ми скажемо не останнє ело-

no .•
Р.М.РІJІЬКЕ

... ,
Л ЦDlв

би

садом

-

щоби

сни

нетл1нн1

Б.tля д~Е!рел зривали кв1.ти новl,.
Сни,
І

·

що живуть у мр1~н1.М са~отин1,

они,

nоеднан1

Де. tlдуть воюr,
Я буду словом

-

А де спочинУть

~ н1м1й розмовl.
у них над ·головами
JЗlття:м трепетати,

D

рад1.снlй нестям1

~qвчання:м їх дрlмоти наслухати~

ПерекЛаБ: М,Орест
ТОДОСЬ ОС~МАЧ:КА
МИСТЕЦЬ
Мотто:

• .. • 11
Та:к, як весною nон1.дь , сПJІиЕаючn
винцl краn~ину своєї стих1ї, так

н

а

її

репутац1ю 11nала

ТlНЬ 11

з луг1.в, залишає на коШІJ.1
тра
н~чJ Dlдlffшoвmu nранцl, зали

1

шае 61.лн. :ко:.rно:t реч1 шматочок Dlд· себе .:. т1нь •••
І . :к·оли ти nce побачив 1 все збагнув . . ти мистець е

І :коли тИ nобачиш :маленьку д1вчипку,

що оид:иr·~ не: гар ад:!.

тенд1тно~ рJЧ:кою т1нь в1д :колоска, а оп1сля
м1.чати,що :кожна траnинка l кою-rи:l листочоRJ

1. стирає

здивоDано стане
по
1 ко:!на р1ч паю<о:rо

не~ має т1н:ь, ·що ї.ї н1якою руч~ою не можна стерти 1 -то ти мистець.
І й~ли ти побачиш, як·uона показує матер1. ту т:tнь ·1 прсспть, аби
ненька її отерла, 1 чуєш, я:к мати їй вlдпоnlдає~ що тl.El ще нl
хто не стер,

чуєш її

запитанчя: х1ба ~ це

терl, що бруд можна стерт~1~

а т1н1 н:1.коли;

бруд?

в1.дnоu1дь

ма

що осяюв нам шлях

до

1

nce це ч-.fc.m. 1
6ачиш, 1 догв.дувmся, що nc1 наш1. життьов1. вчинки не s щос~ lнme
a реч~, траnа 1 колоски, ровум1е:m, що зло - стих1.я чорн1.mа
nІд
чор~ої ноч~, а доов1дчене сер~е ~ св1тло,
оотанн:ього кроку,

-.то

ти

коли ти

великиtl мистець.

І через те все,що·ти т1льки :а:емалюеш пензле:м 1 z.q,гляне нам в дужу,
нем:оn

дитина,

а

наша

думка

!1о:ну

.

т дг.ов:tст:ь

І ми зрозум1є:мо, що на.мальоDана т с ~) l)\.
Прв.Dда.

як

мати

'<арти·;:а l. ми

•••
- одна

JJелика

Р1.дне

Стор.

Слово

95.
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як близько нагадує. доба Петра І
Це неначе сьогодн1..

І\

.

його настуnник1.в наш1. часи!

1.

Ц1.ла атмосфера nершої nоловини Л-vІІІ· ст.

nов

нанесnqкою, а разом нестриманого бажання :миру. П1слл аак1:нчення в1.~ни
за еспанську спадщину, Евроnа почувала себе стомленою.
Нап1.ть·. Велика
П1внічна

в1йна,

доходячи

свого к1.нцл,

ЦЮ ·втому використовуве.ла Рос1я.

~mла мляво,

Вона саме теnер обернулася sцар

ствв в l.мnepl.Ю, в Московщини в·Рос1.ю, а Петро І nриИняв на себе звання
веерос1йського 1.::мператора. Паралельно з тим росли 1 претенс1.ї
та аnе
тити Рос1ї, І тут в1йна лишила глибок1. сл1ди;
сили були вичерпан1.,
І
все

ж молода 1:мnер1.я не

об:меж:увалася

здобутим

1.

nочала ~л:ьно nlдсува-

тися: до с-амої Зах1двьої Евроnи.
.
· Петро І .тримав в своїх рунах балт1.йськ1. nров11щ1.ї Швец1.ї; в1.н все
владно ро:зrrорядхав в ПольЩl. Але в1н хот1 в грати ролю 1. да111. на 3ах1 д.
Пр-уо1я: в деНІа :моменти д1Иено виглядала на своєр1дного трє.6анта Рос1ї.
Росlнни наклали·руку 1 на деяк1 н1.мець~1 nров1.нц11. Меклекбурзький ГР
рцог поnав n1д :московський вnлиn.В Меклем6урs1. були розташован1. рос:Lйськ1: в1.йська.
'
·

·

Оце безцеремонне хазяйнуБання Рос1ї

дl.ю. Повстала в1денська кралlц1.я /5.с1чня

в Eвporil

там викликало реак

1719 р./ 1 в яку

вв1.йили ан

глl.й.сь:киt! король Юр1й І, як ганноверськиМ курфюрст, ц1сар Карл
VI 1. nо
льсьІ<И~ король Август ІІ. Вона була р1.шуче наnравлена nроти Рос1.ї 1 її
заборчих тенденц1.й,Да деякий час здавалося, що ц1ла ~вроnа. об'єднаєть

ся длн nоборення нов ої евроnейської .по'l'у::"'и та обор·онИ Швец1.ї, що втра

тиJrа своє· великодерgавне
го ворога.

·

м1.сде

·

на

користь

·

свого

довгол1тнього

сх1.дньо-

В nероnект11в1 була·. Bli'lнa.Pocl.я таки :м:ус1ла де в ч1.:м устуnи'!'и: Мекле:мбурr' зв1льпено, ·1 нав1ть АвГуст ІІ в сою~1.
з двома w:огутнl-

ми держа.ва:а.t-и) Австр1. єю ~ .АнгЛl є:ю, n1дняв голову 1. вимагав дегаИного о~
nущення росlйськи:ми Вlйськюл:и nольської територ1ї.
Але до Вlйни так l не nрийшло.
Інтереси
союзник1в були а~ надто
poa61.~Rl 1 та й головна особа в цих коал1.циИних плянах, англ1йськи~ ко
роль Юр1И І, що ревно застуnав 1.нтереси. свого р1дного Ганноверу
1. вrr

користовував для цього дериавну :м1ць Англlї, був
са>.:е
аНГЛlЙСЬRОЮ ОПОЗИЦ1.ЄЮ ДО зреченн~ .ВlД СВОЄЇ аКЦlЇ.

тепер

npuuymeнnti

В результ~т1 зам1.сть в1йни з Рос1.єю
nочалося
заnоб1гання
nеред
сх1дн1.:м сф1.нксом. І це робив не т1льки nольський король Август ІІ, але
й

великодержава Австр1я.

Жвец1.я,

sалиmивmись на

самот1.,

миру з Росlєю.

мус1ла

щукати

.

Взагалl. це були часи /особливо двадцят1 роки ХУІІІ ст./ nост1йної

зм1.ни союзlв, часи скороминучих nОJІlтичних ко:иб1.нац1й. Е:вроnо.. не
мала
охоти до нових риЗІшовних n1дnрие:мств .Зброю заступили диnло:матичн1 nе

реговори.

Модою часу стали

конr-рес з

1?13 no 1721

ставили на nорядок денний cnlpнl

питання,

ходили до

згоди,

-JC<mi1HI01B"..

рах

:м1.~:;;

европейськ1 к онrреси.

р.р.,

нонrрес в Суасонl

то nоз.а. RyJI1..oauи

дері.tаваwи ~

·

Але ЬравншваИrсьRІtf:!

1728

-173о Р~Р· т1лью~

але не рnали їх,Коли

r

nри-

В.--~е-nос-ере,цнз...х nерегов о-

.

Стор.
..;_

______96...___ -....

.

. ···----·------~.--...

·----·-....------

.

-_,..,,,_.--.....-.-..,

........

___ __ Е~дно Слоnо
...

.

---------·

"_

А у .нас на Сход1. це часи :коnальних ро61.т. Цей сnец1.яльпий тя
особлrшо виnав на долю коза:к1.в, можливо, щоб й ослабитіl
їх,

гар

Пз.сля·повстання: Мазепи цар спочат:ку н1.би

1

придобрювавсЯ до

уRра

іпц].В, але в дуmз. все був лихий п~. них •. Коли стало ле:rш~ з в1.йною,
в1и чим дал1, тим гостр1ше бравсs до ни~. Рос1Исьний уряд поч~в у

живати :коза:к1в зверх .Вlйськових оnераіцй. для коnапня капа.Л1в,; ·

для:

~удо~~· ·W9Р~ец.ь~.. l унрі.Ц.rі:'.ен~ Л1н~~J .в 1=716. P.•.Joooo яоза:К.lр n1д про

водом генерального. хорун~ого І вана Сулими в'ислано копата напал МlЖ
Волгою 1 До'пом коло Дарицина. В 1 718 р. новий в1.дд1л ноза:к1в
nра
цюваІ:J:там :J:e 1 а другий будував ·унр1.nлену л1н1m пад р1кою Тереном
. на Н:аишзз., 1 721· р ~· · вислано 1 ооо о но.з.а:кlв па будову Ладозьного ка
налу, 1722 р •. · пlслано їм на змlну З'ІіОВУ 1 оооо козак1в •

...Праця.' була

там б1льш неnриємноЮ,

що козаки прим·ушеп1. були -ут

римуватися на вJІасни:М кошт, .не маючи ·В ·далек1й нраїнl. nодост·.ат:ком
:rц. харч:Lв, н1 nam:L длл коней, н1 nриладдя. Через цl обставини:, а о
собJІиво через нездоровий клJ..мат, загинуло на n1впоч1. багато коза

ЕlВ. ,Е. Радакава в. статтl. "У:країпсz;:кl. :козаки: на JlадозьнJ..м кюrал1."

нараховув .nомерлих ц:риблиsпо Зо

% загального

дих на роботи,

числа нозакз.в 1 n~сла

По сут:L таІсимІrі ж І<оnальпими роботами, а т.о М Гlpme, була
к.о~ак1.в ]. І<"авка~ьRа служба. По зак1нчетпr1 шведської Еlй'lш 1 72~
lle'l'pO І nочав. в1~пу з Пе-р":І..єю ~· Знову .nритлгнут о силу козацтва
БlЙСЬRОDИХ оnерад1Й

l

р0'36уд·ОВИ. у:крЗ.ІІJІ8ПЬ,

длн
р~
для

В ДербеlЕІ'СЬRИfі ЦОХ!.Д

:вислано в 1 722 р, 1 ooqo. 1созак1в: п1·д nроводом Данила Апостола~'
В
.1723 р. знову 1 о ооо :коааrп.в · nlд .командою .лубевсь:кого nол~овп:vr~<:а . ..А
н,цр:Lя Марковича nрийt1:али участь в СулацьІнм noxor,1" .Н 1724 р •. виt:t. mло на той же Сулак "Пових ·1 оооо кон·ак1.в на чол1 з Михайло:r..: Милоро
,цовиче:м,

2000
!

.

·1

Тяжка

.>

паР.еmт:t .в

RОЗВ.ЕЗ.В

•

так

,

-

nраця:,

звав1.м ·г-иля:!rськз.м· ·rroxoд1

.

злидн:х,

.. ·"'.

хв ор о би,

. . .

..

· не:sдорови.:М

. :ння

•

.1.725

646

5183

людеМ 1

а

961

р

1.
..

·в oг:Rиtt IOil-

· Д&

Пlд

З · ни·х, ·як св1.дчить офlц~яль~:::е ,ІІонесе

·до Летербургу 1 . померло :пз:д циrпч-1 ·та 1.пmих· хв ор16.

боя:х:

..

гарлч-ий

мат·. страшно nозначилиwr І!а. коааІ<ах, Так наn;р·, .в

рбепд'СЩ: стояло 679'о .коза1с.в

зайнято. було

.

1.

заги:rул9

·

в

хворих в1дпущепо додому. Здорових дищилос:Н

людеtt, та __ И----'М.-.с.терtn....Jm---крайню'· нужду,· кр1.1л хЛl'б.а :Іе мали 1нmоі

·..i..Aa.J'-!!'e'"'""f,t8,JJИ ан:L обувп,· ШІl. одеж::.,.
· ·
r.rа.кою ·згубною була ДЛЯ :<03aK:LB

:кdkаз:ька праця..

.

-.

.

ОЦЛ

·

,

··

Ci1Iy:tr6a l
· ·
·

'Е<ав:каЗЬІ<а

ОЦЯ

Це И ч~с-и перщої у:kр.аїноьноі. ею.rрац1У. ·Вона нечисле;і~:а, але
я:к 1. сьогодн1. ••. 1 тодl. Рос1л то да:вала ам

nрло:;;сепвя її маМJ1е .'l•а:ке,

нест~ю~
пи ~ в

то вuмагала вИдач.J. людеіl,

що .Црі4Й:м:н.7rи учаQть в а·кцз.ї. Мазе

~nерацlях. на Прав о6ережн1М У:країтп.

бепдерсьRого ~асу,

Так с.~мо, н:к l теnер, улаштовувалисл ц1.л1 n_олю.ваrшя. на укра.ін·
еnrрац1.ю, ,В 1 716 · р. схоплено в Га:мбурз1. nлем1.:аника lvlазепи,
Войпаровсь:kого, що BlD там веселе· :.rиттл в т6вариств:t .АІзрррп Н:щцr'о

· оьку

:марк, ~олишньої фа1,1,ор;rтки Августn ІІ., Це •sроGил;а росlйqь:ка . команда,
що стонла д~. розп.9ряд:женпя рос1йського диnломат:ичногQ U!Jедставни:ка,
акредитованого у DlльпJ.м Мl.ст:т.
Гам~rрз1.. Н1чого не nоМlг 1 npoтecr

І"~мбурзь:кого с~на~у. Воt1наровСЬRОГО· в:Ивеіз.епо В· Росl.ю, Вlдnравле::rо
D ~И61.р, де !}:l.H l. · За}(1.НЧІШ СВОЄ ЖИ[ІТ.Я:.а ,.ДQХИDШИ ДО ГЛИбОRОЇ СТарсС-:ТИ.
.
.
. . . Другий DИШlДОR бУ.:В
генера.п:Ь1!им осавулом Григор1в.м Герщшо:·t.,
яиого П .Орлин вислав з диnломатичним дорученням. 1а ШБец1.і до Поль
JІQ.. У Варшав1 Герцп:к qа;пІmився 1 Dlдмовля:ючись далl іхатп в Rpuм, 1

s

на Запор~жzся,

як цього вимагав .гетьман. Але Герциковl. це не виt1шло

Р:2.дЦе

CJiono
3

на добре.

Стор.

·--------·-··-··-·---·---···----·-··-- -----наказу Мос:кви рос:tіІtоь:кий nосол,

97.

---

кня:зь ДовгорукnМ,nо

чав nолювати на нього. Поблизу корол1.вського замку в Варшаn1. Ге
рциRа виманено но. nулицю, 1. тут Мого'схоnили· рос:tя:ни за доnомо
гою одного nоля:ка Меншицького, 3 цього nриводу nольськиІ~ ур.я:д в~
слав наприк:tнцl 172о р. нав1.ть диnломатичний nротест, очепидно
Dра.-;;ениt:: нахабством мос:калз.n, що дозволили соб1. rвалтовниН акт в

чу~:1й дер:.::~:авl,

:t

та ще й в стоп:иц:t

1

nоблизу королз.·Dської резиден

ц:Lї. На протест була
вв:tчлива в:tдповз.дь, але звичайно москал1
своєї ~ертви в~е з рук не випустили, Герцик n:tзн:tше довго Dlдси

дцrвав у петерСSурвькз.М фортец:t,

RBl,

Moo-

а потз.м страшенно СSз.дував у

Найб:tльш енергз.ї приложив царсJкий·урлд на

те,

щоб

зловити

свого пайб:tльш запеклого ворога, Орлика. Зна~чи ripo заnр Орлика
виїхати з Швецз.ї на Схз.д, у Крим 1 на Запор1.хg.я:, Петро І пr~lря
nс.я: перехопити його по доров:t, Молодому НгуЕ:инському, братов з. Вlденського
nосла,накаеано було чекати на Орлика в Га•
бурзl, Не

знattmonmи:

його

'l'ам,

Ягузз:инськи.М виїхав

через

Вз.деnь до

.вро.цл:..'Ша, куди дlйсно подався: гетьман, з наю.ром ·арештувати 1. са
мого Орлика 1. його родину. Гетьмо.нов1. готовилася така .. сама дОJІя,
я:к 1. ~ого mшаrров1. ГерЦИКОDl у Варшавз..
.

hому вдалося уникнути ц1єї небезпеки, але т1льки завдяки

добрим зв'язкам з деякими вnлиuоnими особами у Вроцлав~. Тут nо
зна~омився n1.н з бароне~ Орликом, ц1сарським шамбеля:ном, що
по
ходив з тої самої сх1дньої ЛlНlЇ Орли:к:Lв, як 1 гетьман, Це~{ 11 СD(}

як" /за DИСЛОDОМ П.Орлика/ узя:в родину ОрЛИКlВ П1.Д

1ry

опз.ку ~~

почувши

про небезnеку,

не

т~льки

СПеЦlЯЛЬ

CDOIO

звернувся

через

че

сьRого канцлера графа Шл1ка з проханням до ц~саря, щоб l.t:ос:калям
недозnолено було знеслаnити Иого д1м ув•язнення:м геwьмано., але 1!

в1.дв1.з Орлика. nокищо в

одне безnечне м1сце,

в1.ддалене в1.с:1.м миль

n1.д Вроцлава.

Це зроблено дУJ.І.е cn оечасно, б о саме по в~д' їзд1. гетьuа.на мег
лодий Нгужинський nриїхаD до Вроцлава 1 зараз Ее D nep:rnИ годию.
по

п:~.вноч1

вдався:

до

щоб арештуІJати їі 1

сподаря: Dlдlм:кнути:

nо:мешно.ння:,

але п1.
браму

1.

де

проживала

1.

nlдC'l'ynoм
вернувся,

гетьманоnа

родина,

обманом не м1г нахилити го
не

осягнувши

Зараз :х:е на другиt1 день·барон Орлик рlШИD

свого.

забезпечити геть

мансnу родину 1.ншим способом, Йому вдалося nрим1стнти дpy:rAlГJ
гетьмана

в

одн1м

манастирз.,

чотири

доньки

в

дF7Гlм,

а

двох

син1.n

/найстарший був при гетьман:~./ у езуїтз.n 1 де вмер на!!моло;\ІІUІ::. СШL

Тимчасом старший
Ягужинський, царський nосол у Вlд~,еnер
гз.йно добиnавел висилки п.орлика з ЦlСарських ВОЛОДlНЬ. Со.!:~е то
Дl - о. це було в nерших мз.сяцюс 1 721 р. - Австр~ я мала веJшку о
хоту наблизитися: до Рос:r..ї й т ом:у паказала вр~ЦJщ.nськз. t! Lлu.д:L Зk7-

сити Орлика 1 ttoгo родину переїхати в з.ншу дершз.ву.
_ Орлив nомандруваr~ у Польшу, але ·м тут lснуш=tла небевnека, що

1

його схопл.я:ть москопс:ьк1 аrенти
видадуть царев1, Сам1 сu.ксонсь
к1 М1.п:tстри, дорадники Авгус'!а ІІ, Флемм1нr'
Мантоt!фель,nопере
длnли його, щоб не засидцуDався: в·Краков1, де n:tн знаМшов
соб1.
nристановище, а myкaD соб1. 1.ншого, безnечн1шого м:Lсця:. Цшr е.зи.пе-,:
стала врепт1. решт для: Орлика Туреччина.
П1.д загрозою з боку Москв·и стояв
старший син гетьма:по.,Гр~

1

1

горlй Орлик, що з огляду но. небеаnеку·вступип в 1721 р. до сак
сонсьхої ГDардlї n1д nрибр~ним 1менем. Особпиво чатуuа.пи на ньо
го рОСl.Я:НИ В 1738- 1739 р.р.

..

-

.-,
vwi O.u (j
___...._.....

-...·-·-· ..... ,3

·--·r-· . . .·--···--••• ·•·

•· ·•- ··-·-··••-- ..

----..--•-••••~·-.,.----··---•

европейс:ь:ких державних мую.в

н1.хто.,

м:о~1н1.

ожазатlrJ

так гли

боtсо не вз..цчував московської· не6езnе:юх., я:к ·саме Пилип Орлю(.
Н16и
в.овс1и консеквентною ця tfoгo л1н1я не була. Ьули l':Оменти L ~fого

:а:итт1, ·коли вз.н пробуваD погод_U'l'ИСЯ з Моск в ою через р1аrшх nосере

дни:к~в.

Але :коли nриг.ttянутися СSлиJ:сче до ЦІІХ

робилисі .,.а Dlдча:ю,_

s · в1дчуття,

безнад;L~trо! ситуац)..]: о Цз. сnроби

ють ·аа добу,
nз.дчs.е ~ого

то 1Ні.дпоJ.

що nони

аби иІИти

з

/1.721 або 1 726-1728 р<)р.,/ nрппеда

коли Ор.ли:к ' .. · особлиn~ nеред Суu.с9н.сьтс1м · I<oнr;:eoou
1
... ·в сво1И аJСцз.1 розки:дуваnся f!В: DC:l. боки,.. Щссь :repвone,

незр:Lв~_оважене,

неподумаІtе до кз.нця крилосн

·· . ··

крохаМІІ.

C;npo6 1

що треба щось росяти,

· .

·

за

ц·ими

диrrлш.ютr~чними

·

. _·

.

·

· .Азіе

в· оо!rовному, JI:liO.Я його пол1тики була анти:москоnсьr-сою1 стахо ··й:· ПOCJil,ЦODii-0 ·а1!ТИМООКОБСЬІ<.ОЮ В ООТМНl:М .~epl ОДl Иогс L:ИТТЛ_,
в·
рохах 1729. ·.- ·1742.. . . .
·
··
·
·
БезnереЧно, D:I.B ·чимало на.вчlівся у своїх учител1D 1 M.:l.senн 1.
.Карпа .ХІІ. С~ратег1.чнз. ПJІяни ш:Dедсь:кого -короля залиши1..ш неаатерт:~.
CJI:tAi!. по ц1лз.tt .д1я:льностз. українського· гетьмана о
,

- ..-,·

Разом з рз.mючи~r ударом-в. одн1.м головн:и.r напрл!>.~l

,r:ругqю Dаj!

.nивою прикметою nлЯ:іГ;~·аnн.fl mведсьс<ого короля була l.деіІ оточ~;;нп:.я
ворога nз.вко.п·оJ!;1:~ вБ.' язаніІХ м1.ж ·собою краl.я: в1.д· Б&лт:ttісь:кого а:1:1:, до
ЧорноrО.
Ця Ду:щ<а мала ще б1і.Іьmе значення аа СІендерсьrшх чв.03.31,.. нз.z у nер~ од nеред ·nмтавс:ьким боєм.
. :.· 3 ·цtJoi'O ·повста~ у Орлика. думка. npo nоеІоренн:н Москви 1 Б .~а1!8.п:ь:в:ое:вропейоьІ<1Jl з.· _сnец1.яльно cxl"'ньo-eвponetlcьi<lM Ytamтaбl. 3l!а

uop.i!.

:rа:в:пя Рос11 до вавойо:ваRь ~а, 3ц.х.одз. в1н уявляв соб1 .я.киtrоь
naxo•
·-д'ои .sas.p:sap:J.S проти .e~pon~.1ttc·:ЬROЇ · культури, При nе:в:шrх обставина..\:,.

_цз..па Европа с.тояла,· нa:tte>гq; ду'МЖ.у,
·.nаио11.

·

··

· · · ·.,

·

n1.д загревою носновсьної ено

.

·

...
·

. Ще иебез-печні•ою· була- :8 она: дl!я ії 6е~пое-€редн1.х сус1д1в ~ ШІ!е-

." .

.. Ц:L!, ПОJХ!)іц:і: з. Туреччини •. · ·ТоМу 'І' о в1н звер~~~ться часамперед до. них:

з.а овоішt чиаленни:ми пропозиц~я:ми /особливо п:tсллбендерсьної 'до
би/ вас'нова~~!і сrіецз.яльної. схз.,цнЬо-•европейоьної :::\оа.л1ц~ї про~и Мо
охви ~ В проек11ах. його вистуnають як д1юч1. сvrли антимос:ковсьІ~ої

к·оап:~ц:L! не Т:J.J!ЬКИ. nольща/.. Швецl_Я 1 Туреччина /тав 6~! ~:·:)ВИТШ:
JIOБRl пероонахз.! /, але й .11.рии, бу,цzац:ька .?:'а хубанська орди:,
Гет:ьманщина,
т

• .ц.

донське козацтво,_ татари .каванс:ьнl

.

.

.

il

гo
Cl ч 1

астрах.ав:с:ьrtl. 1.

.

·В 171 о р. здавалося, що Ш:Вец:~.я, Польща /nрихилІ-юІі<'и Ст~нисла
ва Лещинського/ 1 Туреччина раsом·з Кримом n1дуть сn~льнии кроком
проти Москви.

Орлах· являється· ц_ентраJ-rьною ф1 гур ою в nepeгoвoJJ_ ах з

о.х1.цш.ми nартнерами.

В1н закJtЮЧуs

формальний ооюs

з Крю: ом ;проти

Мос:кви/; в його плян~ поdорення Рос1ї мают:в 6ути постuвлгн1. на

иоги ::а:е Тl.ЛЬІСИ Ухраіна 1 С1 ч, ал:е й донс:::І<е :коаацтв о.~ :кубанська
Qрдаі хаsаноьІСl татари 1. башкири з. т.д. Орлик скр:l.r!Яюа r:ра.ве,сх~днв ·:крило :коалз.ц:z.1.

.

· .·

.

··

, ..

·

В перщй пмо:вйв::t 1 (2о :Р·, холи ще у Орлиr<а була не..д1ї,що Е-

·вроnа nоведе в1йцу проти Мос~:ви,

вз.н розгс~тає ~еред ~раGом Фле~

ш.нrок, вlдцов.lдмьнии Ш.':lстро:м А:егуста ІІ 1 свої nля:ни с::rецlлль
ио1 схз.днt~о•евроцеИсьхо1 хоал1.ц1.·ї• в1н стоїть· за створеннн щютJіі
роОlйс:ь:к·о:rо союву в ПольЩ1., .~ец1!, ТуреччИНІ! 1 Криму,
~~тар,

.цо ·якого радо приєдвелиол

6

з

6у.ц~цишх

одного боку запор:-,~-:дз. .•

л~во

береж:ю. ~ дов:о!ІІС1 . хоае.ки, _,з другого ruдлегл1 царев:з. wгом~и:анІZ"

!'атари аотрахавс!ІІ<:J.

. в· Зо-их

з.

волв:~-х1

•

рока-Х XVIII' ст. npOTИM0'01tOBCЬF.a коu.Л:tд:lЯ: 3 і::ец.:...ї,
Пох:ь.щ1.,. Туреччив:и, Криму, Унра:Lни / з в.ключепн.н:м: 1.н:rr.:u юlpnJ\l.~

Стор.

дальшого Сходу/
Ії в

1731

р.

стає одною· з основних ·iдett Орлика. ·1hн m.дтрr!иув

перед Франц~вю,

плян1.в того часу,

1739
су,

99.

головн~ю протекторкою. антирос~ttських

в1н за:кликає до та:коІ коалlцl.і в 1734

l. 1735 -

роках, б1льше того- в1н посередничае саме ва останнього ча
коли t1ПL7Ia в1.йна Тур·еччини в Росією :1, Австр1.єю, m.:a: турками
з

одного боку

1.

шведами та особливо поля:к.ами з другого боку.

·працюючи з турками,

в1н в

1 73$

· Сп1в

р. заступає nеред ними 'Д'fVВУ,.

.щ~

дальша в1йна має бути поведена з ус1єю енерг1.єю.на Сходз., проти
Росl.ї., 1 рекомендує· їм пороRуМlн!і:Jі з· Авс.трl ею, особливо m.сл.а ос
танн1.х yornx1в

·.

турецької

збро!

на цім· театр:1. .~:Цtни.,

щоб

скупчити:

свої сили в nер~м наnряМl. Саме·теrtер в:1.н пробує наново перетяг•
нути до сееіе запорож~l.в, що в 1 734 р. · переИІІШи на рос::J.йськuй бз.:к.

~... На його дУ"Ш<У 1

обставини вИмагали р~ш.учого удару па Сходз., а

нас-

·.. .-·лlдко:м:. його Jlaлo прийти :1 визволення У:краlни сп1льнnм:и силаии ко. алl.цl.ї 1. власними зусиллями украінського народу, особливо на Jl:Lвo
бepe:иcю.tt Укра!нl., -що.знаходилася тод1

·

ложеннl..

·

·

в так.хм катастрофальнз.м по-

Але тако! сх~дньо-европеUс~:кої коалз.ціІ, якої потребу
так
добре розуш.в Пилип Орл·йк 1 його син ·Григор1й, •так _;1. н.е утворило-

.

ся.

Коли Польща :в 1 73·3~· р.

6yi!-fi зrв~лт.qвана роо~яна~и· ·1 отрп:мu~а

нав' юзаного ними корол-я з саксонської··династз.У.,

Августа ІІІ,

·ю.оть майже вс1:м ·ІІШю;етст.вом .. обраноrQ .Станіtс.иа'ва JІеЩинського,
Туреччина~ Швецl.JJ, хоч
кам,

все

ж лиm1лисн

в

1.

за

то

спlвчували·патрl.отично настроєни~ поля

рол1 .сnоглндач~в.

Знову

~ п:1.дчас

турецько

рос:Lйоьної B:Llitни 1 735-1 73i.J р •.Р. нев'!'ральними були 1 Польща 1. Шве
цз.я. А коли в 1741 р. Швецз.я з сво:vо боку огоJJ:осила.в;йну Рооз.!.,
то не пз.-дтримrоrи її н:L Туреччина, нз. Польща, що вже занадто m.д
пала :rюс:І.йсьнии впливам.
В цз.м nолягала трагед1я Орлика. В:1.н ясно бачив, як n~де· роз

. виток

под:1.й на Сход:1. при в~дсутностз. твердого :1. ясного порозуКlн
ня м~::;.r Rраїнами, що були в першу чергу заці:кавленз. в nобореюа.

·

заборчих тенденцз.И ~оснви.

Думаючи в таких широких маmтабах, Bl~ вз.дnов1дно тра~тув~в 1·
ролю УRраїни як партнерки схз.дньо-ейропеttс.ької комз.цз.ї. Україна
леjrа.ла в найближч1м сусз.дствз. з Мос:кв ою :t була найб1льm загроzена
з її боку. Орлик передбачав, що Гетьманщина 1 Сз.ч не втриut.ються
проти Моснви 1 стануть жертвою її державницької полз.тики, І<оли не
буде Ім на кого ·опертися. А п~сля того приИде черга на Польщу з. т.
д,Еєз ЄДНОСТИ l. СПlВПрац:L СХlДНЬО-европеИСЬК1. НаЦ1Ї будуТЬ З8.JІіl
шенз., або рl.шуче осла.блен1. одна за другою рос1.Исьr<ин Rолосо1.:.
Тим часом ~снування сильно! з'едн;І.і:в;Ої Украіни було, на його

дУМЕУ, потр1бне для европеІ1tсько1 р1.внова.ги, загрожен ої uосковсь
коm енспансlе:ю, Незале:ш:на Унраlнська· держава - це охоронниі1 ваJІ
1 для: ц1.лої Европи 1 для схl.дnьо.-евроntзйських країн, длл Польщз.,
або Туреччини.

·

·Так думав Орлик. його евроnе~сь:ка М::J.сз.я в

XVIII

ст. не

вда

лася~ Але сьогодн1., здається: нам" неступили часи, коли старий Ор
лик н1.би встав з гробу l. знову промовляє до нас проречистп:м:r:
не
ними

сл о вами

•

Питання т1.льки"

тти почують його наm,адки.

Р:tдно Сло:Jо

. ·с,ор. 1оо.
•

•
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/3 nриводу:. вистав:Ки nраць 48-ох унраїнсьІ<их мис~цlв

в· ря.мнах,виставни nраць ДП в Мюнхен:t в днях 1о .... 26.

О:l.ЧНЯ

, ... ·,
.... ·· · Парафразуючи

1947/ •

наголовок есея Нормана Казноа

несучасп1сrrь су

npo

часної лю'дин·и /Ноє Авслезе, V,46; nop. блисt<учий есей В.Бера
" Наш
час, як вlн :е", "Р:tдне Слово";. 8,46/, хочу nод1литись деmшми за.вва
-га:ми

npo

·сучасне українсьне

·в·:t,Цнощення

до

сучасЮСіП'и

-

образотворче мистецтво

- J оnертими

з.

на

власних

з

nоглпду

сnостере~енпю~

його

:1.

на

розмо-вах з оІсреми:м:и о-бразотворчими мистцями. Вlдомl менl дотеnер1шн:1.
обговорення згаданої висrrавни мали фор:мально-куртуазlйний.харантер,l
н·1.одне не намагалось-. nроглянути глибшеJ розкрити ·й сформулювати rraнy
ц1.каву nроб·лематику· сучасного мисrrецтва.

flRЩO вз..дnОВlДВ.ІО'l'Ь Дl.ЙСНОСТl rrверд~ення н.казнса ).. В.Бера,. що су

часна JПЬдина 1: 1-ї~ми·стецтво зв.JНІшились далеко' nозаду розвою технlюІ,
'ТО ~иu 6:tльш nра-Бдиве -тверд:..:ення, що сучасне· ~истецтво, ян ми Иого

·оt'лядали ка остаРІНlй виставцl, . залишилось. поза· своєю добою.
Наша доба - доба те~нокра.т:tї з. умасовл-енщІ_;_ в нlй nануют.ь маши
на :L дУ'..с маси;· найnе"Кучз.mа. її nроблема ... соцз..яльна. Вона воро~а .· lН
-дивз..дуалlзмов:L. Творча осо6.овз..оть може виявити себе nовн1стю в
єди

нз.tt, · ма;6ут.ь., nлощин:t:· nо.л1тиянJ.й;, захоnивши 13ладу; /доба дИRТ9-:',t'УР/;
ЧаСТИННО ВеlСОНО:М:LЧНlЙ /ІСаПl'!'&НИ.lНДУСТрlЇ В каn:tтаЛlСТИЧНІІХ ДЄМ:ОR
раrrl.ЯХ/. У

l.ІІШИХ.ПЛОЩИНах ВОНа nрире~ена ДО.СЛу~бОВОЇ ролз..:серед

BCl.X

-багаrr'ьох :w.ль11t-ои1в соб1 nодз..бних 1. со6з..· р1вних слуг м:ашшщ одиниця
·crre.лa маленькою· mpy6I<OIO велr-шої ф8.6ри:юr; числом, нав1 ть ІГулею.
Вона
втрати.ла

ц1ну;

людська. г~днlсть

стала

мlт ом;· людина

стала

сир1вцем

для виробу мила 1 штучних nогноїв, або :- в. кращих вт-rnаднах дешевшим за тваринне·при. корчуваннІ. npaлlclв та ексnлуатацlї

ця Людина

13

свої.tt·. масl. nере::..сила- найzахлив1шу:

хочеться сказати:

Raлlnrraчнy свl тову вlйІrу J а· тепер корчи-т11ся у nарскопамах
ня·І серед моральної l матерlяльної руїни старої Евроnи •.

При:родно.,

·

·

тяглом
rrундр.І

що· сnриймання масами мио-тецrrва

-

o.no-

отвсреаlн

суто нехудо:дrє,

а

есf!'еоrи.чне, а то И антиестетичне. Мистецrrв о· оnинилось мз.::: двов:а бl.гу
нами: пр·опаrандою l. декорац1єю;- nерше - длл маси, друге - для: знав

цз..в :1. о6ранц1в. Воно намагаєrrься вийrrи з цього за~ороLСеного Еола,l з
СПl.D~гучностl до ·)tоби - св1до:мо,- чи неов1домо - шукає виходу в техп1зац11 й Формал:tзмl. Таt<им чином воно губить, мабуть, остаюд.й зв' я
зок з лив ою. дlйснlСІРюі що єдина·· могла б надхнутп його творчою снагою,
а.з другого боку·тим :Іе формалlзмо:м 1 ВlддаленняJl в1д сучасности
ще

б1льш одштовхує в:tд себе масових - умовно ка.~чи - '.'спо~ивачз..в".

N!e. яне n.

воно,

те м:пстецrrво;

, заnреаен'J!ОБане ,__ .):М

виставкою?

Перш за все васrr~вна несуrр.льна. З одного боку сучасн1 мистц1, з дру
Рого

-

графl:ка 2о-и.х рр. ;наnр .Ковgун/,

тобrrо

aiil

сучасне :юютецrrв о,

а.нl

:tсто,рична, реrrросnе:ктивна. вис'!'авна. Нез ор1 єнт сван~ й вlдв:tдуnаg
чу~инц:~.І/ м:tг би ;rJмати" що це все - с у ч ас· н е 'j..країнсьне мис

/

тецтво. Але.~ я:кий його xapaкrrep? Коли розnочинати вlд.nейза~у,
то
ма.6уть, найб1льш "несучасний". Шукання JІ:І.Нlї наttменmого сnротп

BlH 1
ву

виявляється

nовн~с-тю:

недостача nоглиблення,

якась

виnаднов:1.сть

недостача

синтези

нав:1.ть

пейза~7,

у

вибор:~.

нраєвиду,

комnоаuц:~.ї,

яноїсь

_____________

__

,..._

__

..........

__

__

1о1,
......Стор.
.........._

.m»обп:еки, aJCJЦO ае sр.ажо!Іfвати••пробJtек" казка, араоки, n.JIODQ. to•o•
Uіотц~ вадоиохJ~~~•са rармои:z.вю красоа.1 иаєтровв1с2» ·~~,а •
ДlJIJUЩl

~ехш.JСи в•ааttел по1.мпресз.онз.ст~чниu .,-рактуваввах пре.цке'fУ.

Под:Lбиа справа :а. а к:~.яь:к-оuа кар~ииа:ми vертво1 nрироди 1 :ка3.1'18. І
вzе Т1'1' отав'руба nатавия: Що дає таке uистецтво аучасиосtl~·•о ~·
:аоху з бездоrаІЩ() ваонаиих краввидl), иат~ркорт1в ча кв1n:в, або
І вав~ть е роев'аехи суто техн2.~них пробnек крас:аи,

е•ц1~ to•o? ~ба
рекео.па?

s
.

а2.~1,

:кокпо•

~е вое виходить поза рахц1 добро~~ прваиадвоrо
о

П~рет~ /оооблиJо :1ноч1/ иазагаа.иа~&Ц1с~х~, • aacodax
npospaдZJIO'l'Ь баl'а~о етвоl'раф:z.зму, кокпоеиц1Іsо /у дмиtреака/ по•
сtа»•~ уо1 е

сд~ако•оrо запоsеиив:. Хаіактерно,

~ецевееита Дмитренаоs:~. пор~рети

-

це

кароди3.d отроаu /З!l,цдойче Цайтуиr',

•о для а1:ме~ь:асоttо

трах~еиб~ьАер", аа~вва

14.1 .1941І.

о

•

І ка:м:овох~ заривав пите.вня: Чому та:к ра,цо повер!іаемоаь 11.7JI.•
··а.ою до Jlеонардовсt Дzококди, а 'l''YT в чио.пеиивх ш.в:очих обаич
ао
·~е ке привертав до оебе тривало! уваrи? Вевsе це т~a~••·~•o

t1s, '~а~а• ав~а, бо
sxse коzаиао, щоб у

вавчияи.дивитис~ ка кисtецтво )евеоаису?А•

ае

иаа11 доб:а. •е каНапось обаичча васт~~••
повве вараа7 І оиаи, ~об О8ое~ а:к~аиь81о~ю І оrtор1дае~о~ю
•а
ІІИ не о~а.по аах ц:а.хав1JІІІК ва обJІичча реиеоавоу? Граф:~.sа nроям.І
виразко осиоввr рио7 веоучаовости~ 1.Сtоривк,·~сторхчво-еtво~раф1.
W' рокааt•ВJ', ~оае І отрах перед оу~асю.стю. Г.,мааепа •,цума upo

•

БаІд7", КВО'Іец•хаtt ІІв~р виооковуя.ьтурвоі lJIJ)Ctpaтopu, ва~вхакиІ
:а.о~оричиим l'ІероІеІіок, ~обtо е.цорови:к рокантиакох, nов' ае&ІDІК • Іо
ркая~во авсоао» еех&lІ<ою,

баеІ(Атnа

xoro rald.c.,y,

po~sx

-

аае це rеро1чиа •аака, це сок,•• про
І дuьае: rротеок ие .цов.nо.ияs виав)" JІС)•а uдc•
в1.в аадихуе ·тв:а.р Форшu.t1.вко:к.
'1'а:к: 1.О'1'ораавІ

D'!!IJJ•

І'а·риа р111,

ue

чи ие ц:а.:кав1 ший :на:а~

Ue

re-

иаах .-ю.а? А
в:а.к ц1~кок ~и.-к, века .тиб Тараса Бу~ьбв,- ~ Іоrо ~е: вудв 8&3qe ~диаІ~• І аобрааити по-мистецькому.
.
Ворачоа - •• ие аайкуяьтур~1ший пре~отаввих .a•oro Форк~в

•

repo1ex

ку :аа pl:вJD. О)"Іаоноrо евроnеИськоrо кио~ец'!':ва. йокт l'IpRt'aкa!Uia Фl~

вее1я вuовакия,

а :харак'lериsув Іоrо оеа'l'икевt воаьору,

JІУ'ИЩJІ

краоио:воrо ~кааду, тобто односторонне форкал1О'1'ичке .,иавия.ІдеІ•
ае -m.Д.Jto=s йоrо карt'ІІВ
:всюди '1'е оаке
Шукаюа форми, ~:а.и sat'Y•
бив яюдИВ7, :в:z.к
Аекадавс nовнокроввого квоtец'!'ва, повяовиак
Форма. творець дяя зиавЦ:Lв~ окакуи:~.в 1 обраиц1в.

o'ol
·

•

-

•

._.

Р~в~а7 репреаеи~е тр~ох р:~.зьбар~в: Па8иоо~, Крук, ~aІ-wr•

•

хав. Перший дае спробу отвори~• укра1иоьввй мовукеит

пак'а~вак.

йоr" Рокав Гuиіьаиtt дуn нагадув ренесанс /JІеокардовиІ просn па-

•

:м•ятиика Сфорци

Це овоер1дивИ nоевдоlоторааk,

•о,

~деап1sуючв

,

·

пер_евод~в U'J!JC~I харахтеристиц1. Бо JUC виr.авдав lСІ!'орвчивй PoкaJt?

Те~чио беедоrаИНl теz його :z.:sи:z. nрац1,
ФlІ'УР~ ZJ.ВJCJІ, повв1 еми кои:s. •

нnпр.,

.

rарна теракоt'ова.

Р1~~У Крука характервзув накаrаниІ ковухеатапьииІ прИМ1'1'И•

81ак·~ де~а~и:в~ак, рутина 1 деакиИ схематизм у пов'!ор~8~ ио
кnовиuйиих еа.по::е:аь '1 ІСlЛЬІСQХ фtrypax. І :В:І.В ВІХОДИ'l'Ь ае :В~Д .Цl.
своо~а, а в1д ФopJOt-1 BЗ.Jt е.бстІЩкщ1. У в:в' явку 8 nриІ(lтив:а.зком
J.
пере~а~а, маб~ь~ ковrопьських ти~в. В1н щукае тиtt,у храоа ~рубо1
ZlИJCИ, ·ев~дов каоиви1сть Иого ф:~.гур. Портрети~ студ11·
ре&.nО1'В-

чІU..

.

•

l~3.81tбf' Дуваа-Uухива .харавтеривув, ttа:впаки,

tиox.y~ьntypиlotь.l. демовуиеи'lал1~~,~я,

авІ диа~зк, 1'еканчк~ :а;сториам

-

.

JI1CacJt

особJІива aв

нечувана евсnрео1а й отепо

"З~nороиець"/; в девках

речах

С11ор.

1о2.

__,. . __.. .,.

·-····.оФ-----·-- ~---··

натурал~зк /детаnьн1сть трави

. -··

Рз.днё C5Iono

····-··~-~··

. ··----------------

/,ду~е ц1кавий як спроба иаІ~и ~д

ставу нового реаиз.стичного мистецтва. Серед тих рз.зьб хвяз~з,еапо
роzц:а.в, :ковей 1 ЯКИХОСЬ ИОНГОJІЬСЬ!<ИХ грубих l сутулИХ 'l'рОГХО.ЦИТlЗ

Крука- сучасного дуае мало /Скитальцз. Rрука 1 вояк а котодиихеи~
що/. І р1зьба,

я:к

:1.

)(аJІярство.,

не показала нам харак!!еристичного й

одуховленого обличчя сучасної людини,

тобто

н а

mо r

о

обличчя.

І чи чу:инець, що не знаючи пас, опинився на ц:1.й вистаацз., JС.г ,цо
га,цатиоь, що цз. киотц1 перейшли пекло другої СR1тово1 в1йни,~оuба
рду1tаив:я, руlии велихих ш.ст; І<адетиs 1сат1 вн1, винищvвання Ц1JІИХ
народ~в 1
ї х
народу!? Що в руїнах лягли не т1льки нашt бeaцlRR:L
пам'ятки, :киигоабз.р~ й музеї, nле й Печерська Лавра
вс:а. золото·
вер~ собори, що в наttх~ливlШlй з ус1х воєн св1ту Украіна принео
JІа найб:LJІЬИL1. zертви? Що вони самl
випад:t<ов1 залиШІ<и своє! роача
вJІеноі батьвз.вщаии, недоuит&и рlзнl народlв) недогризки Зlидустрз.·

1

-

..

яп:1зо:вано1 скерти?
В,7враіисьи1й Трибунl з 19.о~чня ц,рс з ~агоди виставки
nише
С1І'ка про иошzози.цз.і С. Гординсьrсого ,Музиканти: "Чотири nоста.т:а. rту
цуаlБ

в

музичвики

з.иструментами

є

для

мистця

т1льки

претекоток да

ти км~tориотичиу й JilHl~нy· будову~ яка саме своєю абстравц:а.вю форк
кае ввуча1'И ~зично. Проте, п1д а6странц1ею чистих Форм Уистець~є
~

•

аивиа хюдей
ЖК ДОДаТОК •

•

Оце ~оно 1 є: кольористична будова, чист1 форми,
ZИBl ЛD,ЦИ. М8буть МОГЛО б без НИХ l О61ЙТИСЬ

•••

1

А оо~ що nисав nеред отол1ттям Шевче~Іко: "Призначення красних
киоttец~в
nолати очак·або уявз. J<pacy
!rax nуироди, зз:иття дер:.~а~
nобут окрекоl JІDдини, сили прис~раа~ей 1 подз.И, що вра~а.ють душу
Пуо~ИИ1 Акерикв, береги Pattнy, палюче небо Іта~lї, в каJІюнках, nо

•

1

1

1

ки,

загублюючІ!

•о

все

висов:е.~

риваю'!:& ув.ву,

...

почування часу

1

простору,

m:таєм

по дахеких краlнах, живемо ~иттям nроминулих стол1ть. Мохе бути,що
Це· ОДИН 8 ЗЗ.ДбJІИОК1В дуШ1 1 СПОRОНВ:..І(у Bl ЧНОЇ Й 8.1~ТUВНОЇ 1 aJie В1,Ц
бJІИ01С цей: о:кивний, божеський., l BlH l\ОDодить, що людина
гр()).{адя·

вив

ОБз.ту,

1

-

всЕ

прегарце

зна.х·одuть

в1дгоМ1н

дупа.. Що п JСазати про те,~~ коли сдпого !Іогля~J досить,
сити в на~И пак'ятз.
батькlвщиF~; l авичаї предк1в,

1

яскраво в1,цоиремипись :в1д звичайного

ти

1

nочува~и!

опису землJ.,

Подвиг досягти того гелипий~

в

їі

щоб восхре
под11,
що

1

де ми

почапи

пи•

а моаливе до того cnp~

яани nоввино отановити наш обов'язок". /Гординсь:t<ий: Шевченко ма
ляр, УJСр.»-во,1942/.
І<оzне спра:в:иє мисте~тво хоче С>ути великим, а кожне веJІиве Иr
оwо•тво аахомюв, аапелюв, пориваєо 'Іобто: вонс д1є"тотмьно"
ва
ЦlЦ, хюдиву,

зворушує Ц1JІУ людсьЕу ду~r. Але якхе запалюва~и абст

ракц~вю чио~их Форм?

І тут виринає питання~ в ЧO!L'J CJ'l''D ~ Rорlнь мастецтва?
Єдина
в1дnо:вз.д~t: у лю,цин1. Нема не~ропоморфного мист~цтва, бо воно не
моzе.Иlкоп:и :вийти nоза ря:мц1 людського. Центр, з. суть, 1 єдина

"Форка" мвстецтва - це людина: або. точн1ше: nюдсьва ,цуиа.
Ісnравzия
vа.uючи вона чи траву, маляр :ммюв "дупrу". А тому, •о сучаонаm
~ива - не ~аа ,цаи1сть, яв завдання, то сnравзз:нє кистецтво куси'!&
у,и боротьбою, б ор от ь б о·ю е а JI юдин у • Тах,кистец

~ву ие окинути nоихопог11 та 1деu. Ця боротьба,

коnпиво,

безиадlй•

аа, бо иавряд· чи мozsa аавериути 1стор~ю, а.по· ·:r вона випа.11а ва .цо
~D оуоqаоиооtи, а :в1,ц дOJil не втевти; зона, ця боротьба, комиво,е

дииа рац1• 1снувв.кк• кис~ецтва, якщо воно хоче бути сnрав:нз.к ~ ~
.вак, а ие &а!tрати'!всь у двох прети:венствах: декорац11 або пропаrаи

~. Оце, в ооиовиому, 1 в 1дuя е~~истенц1онал1зку: наzа сучаоиа,
бевпооере,цив, баиа.пьв:а д1Ис1г. сть) нк nризначення 1 з~даиня, що в1д

P1,t$e ~J'I OD ~
---.--------------·------~~~-------------

них не в~льно ют1кати ан1 в минуле /lсторизм/, ан1 в ~аttбутнє /Фу
туризм/, аиз. в абс'l'рахдlю /Формал:Lзм/. По:м:шка всякого форuа.лlстич

ного 1LИс.тец~ва в т.t:J'Jlf,

-

в1.д JІюдини

що· воно вт1кає

в1д nризначеної соб1. даности-

в аботрахц:~.ю, 'l'Обто в1дривається в:~.д":::t~tвого nття",
.став схолаотичвкм 1.· кертвим. Мал1сть сучасного :мист(:щтва /як :1. л:L-

тератури/

тому, що воно виходить в1д надуманого,

'

в1~ теор1ї,

в1д

аестракц1ї, Вlд схеии, що йому не вистачає в1дваги гпанути в облич
чя д1йсности й зобра*Зти живих людей, а не абстракт~ схеми, вnаха
ючи техн1ку й хокпоаиц:а.ю
т·обто зас:L б - аа мету, а сnравzню :мету
людину
за nретекст .до формал1ст*чних ексnеримент1в, або, в
кра
ЩОJlУ виnадков1, ·аа ШSJІИй додаток до .:uистеДьІ<ого твору. Тах повстає

-

-

-

якесь. мистецтво -з другої руни,
Off~oвнouy

розуnнн1

-,

а

якf).сь не

те.хн1чно

творч1сть

вдосконалена,

-

в

гJІибокому

nродукц1я

вдит..~tово

1.
...

го' киотецtва", односторонНьо формального. Але х :мистцяи тре.ба· було б
п1дходити до людей, не до nроблем, треба б зо6ра~ти реа.пь_ну людину,
сучаону людину, таку nовну траг1зку И загадновости, таку нам близь

ну К !1'~НОВ1дсwу.Справжнlй :мистецький тв1.р- багатогранний

1.

ба

гатоnпяновий, сприймається не т1льки в естетичному /а ще й суто Фо

ркапьному/ nлян1,а й у всsвих 1нших: естетичному, фlлософсьRому,со
ц1.stttьноку,

реJІ:Lгз.ttному тощо.· Чим б:~.льше

тих пляю.в

в1н

орган1чн_о"

тобто по-:аmотецьхи, об' єднув" а не т1льки :мехат.чно на:коnичув, · ти"К
в1н б1льший 1 звершен1.mий твз.р. дохаз цьому ~.вс1 архитвори з
ус1х
дlJІЯИОR творчости на nротяз1.

вс1вї

1ртор1ї

nаu'ятз. Jtюдотва noc!aтl Ах1.лла й ОдіІ.ссея•

•• Ч..

змо:rtе щось

затерти в

або .х Мlлонсь:ку Венеру

й

Бельведерсьхого Аnоллона? ЧИ т1льки в естетичному nлян1 оприймапася
Бохест~евна Комед1я Данта? Чи Н1белюнrи не дохили в сУчасност1 свсdх
nрямих, хоч

1.

зн1х~еки1лих,ващадІ<1в у постаттях Кох1в чи Г~~лер1в?

Х1ба й о:ьогоди1 не борються д:е1 дуm1 в.грудях Фавста) Х.1ба й сього
днз. не с!l'авляв Гамлет свого гр1зного,

т~~ божев1льно аІ<туа.пьногоm

сно повднати

загальнолюдським·з1Llсток,

таиня? І нарештз. Мойсей МіХеJІьандzеJІя - невже ж це т1льки аертвий
1laP.JlYP У ·абстрактнlй чиqтз.й фopJl1. ~ nрете:кст дати л1н1ttну й пло.щив:-.
ІГІ будову? .Власне мистецтво ренесансу тим велихе, що зу:w.ло прехра
високу форму

а

глибоким,

завдяки цьому .було мист·ецтвок

N!e z

1

для знаJщlв

1

1.

для маси.

бо воно й не дав.ало нз.коли форкалз.стиJШих експериуент1.в,

отуд1fІ,: Р1ц:1.·в, оголених кo:amosиц1tt, абст,РаІ<тних 1<онстру:кц1Jt BaJaOl'Ь

готових твор1в,.нагаду:ючи тих куховар:~.в, що їдц1в-годували 6 не
стравами, а стравсеписаки й вуя1нарними рецеnтами. Всяк:~. .студ1.ї

~ци.иайбути1х тво~в глядачев1,
те,

в основному,

як ІЦІоав кистец:ь у uол1 лат.инсьв1

так1 ж цз.хав1., нк

·

вnрави.

Уабуть I<OZНOUf ЯОНО, ЩО mлах иаіПарнас nрОСТИЙ-1 Вlдкри=ий,
у оватикю мистецтва не иоzва ан.1

_вJІомитись,

ан1

закрастись

Dсьвоиу. Справзив й веливе мистецтво викаrав щирости,

правди,·вииа~ае

в1д творця,

щоб _яоно й

1.

ЩО

~о-злод1.

одвер~ости

в1дваzио глянув в

й

й

о6личчл~

Іоиосtи• Яве х воно, те об~Иччя? Лка наша доба? Доповнюючи р~ае

оказанв. доведе2роя ствердити: це доба nоМl~ання вс1х м1р 1 вартос
тей, д~ба кехан1зац1і, иасов:~.зку й доrматиз:uу. В nсихз. чн1й пл оцю.:

реиеоано nе·черної людини,

атав1вк; у" соц+яльнlй:

закр:r..nощення кае

,

обеац1иения о,цииицз., ренесанс вдииовладс11Ба й а6сОJІютиа:му; у реJІз.
rз.й~й: роавап rукаИ:J.зму И рехз.г11, розвал християнської uоралз.,иа
оо:вий сатаа1зк, п1днятий до значення рел1г11, JСанlбВ.ІЛlак, яJС норка
ЛіВе явище,

порковане дер:савою,

своєр1дний фети.mизк 2о-го стор1 ЧЧ.Іf, •

п.юдообо!tе.ння. Це яJСась над-аnохм1nтична доба
зведення людини · на
р1веи:ь найдеmевІJ[Оl робочої худоби, доба-удерхавлення голоду, Що ста~
ПОJІ1'1'ИЧНИУ засобом, ДОбА 1Нду'С"'rр].ЯJU.ЗЗ.ц+1 с-иерти, добв.· СВlТ.ОВИХ :ка
~аl<JІЗ.ЗШ.В, до-6-а...о~р8.JІІИ'О1Ч).._суду над де:мGноu в людин:r.."· ..доtІв.· загрози

,.

Ctop.

1·о4.

Р~ди~ С.поDо

--~----------------·-----

---------·--·-·· -------------

:S.ОиуВВ.ИНЯ ДJІ.ІІ ЦlJІО'ГО r'JІЬОбу В1Д ВИЗDОJІеНИХ б.езм~рних·енерl"~Й атоку.
За ваших юнацьких рок1в аnокал~nса видавалась нам фантастикою з ти
сяч 1 одно! воч~; не· встиг.пи ми д1.йти до с'орона ро:кз.в, 1 аnо:кал1.поа

збл1.дла nеред нейхов1.рно· фантастичною- д~йсн1стю ••• ПрестОJІ Творця
воесв1ту зайняв Сатана, або його нам1сни:к - людина. Ми оnинились n&
ред ·нерозгаданою вагадвою,. яв

1.

обдарована тою

ии:демою.чиого,

В пар1
вктивного

z

1стота з

т1п:а

:L

Rрови.,

nод1бна до иао

аюдс:ьвою св~дою.стю, ··:м:опе пом:1стити Е собз. ст1.ль

сатакинського зла.

з укаоовл;ення:м: 1. механ1зац1єю,.р~n~об:tшо до поmиру об'

nттв:воrо простору людства

lDIJIO

:корчення

1ндив1дуального

простору. Особов1.сть кал1.в до нулз., душиться" то.не n :м:ас1; nона Н1•
аи в:е :u:oze проявити оеІбе. Людина ІСа~астрофапьно др1.бн1.s; пона шував
оо·б:s. порятунІСУ за вояву д1.ну. Пригадуються ШеЕ_ченІ<ОБl слоnе.:

··

·

Др1. бн1ють люди на зеwа,

· .

Ростуть l
ЕИОЯТЬСЯ царl.
Парадоков доби иейков:s.рн1., nотворн1; ми ІСИDе:ме:~ п.паоне Жtахучи,в до
.бl парадоио:J.в: яю.цииа - творець ~ людина .. nечl!_tJник;. людина ~ r'ерой
:J. JІюдива - sв1р 1. де:мон; людина - пладар ~ людина -:- ра.б П1.ДJІ11ІИІ за
:вояку худобу; людина - бог 1 людина на штучн1 nогно1 ,, Це вовча доб~
.SIC сm.ва.пи аОJІись поети" ·1 61льш, ЯR nовча. Нам" сучасникам, Еипало
на долю переживати т:J. вдин:J. в ~стор:J.ї под~ї безМlрної ваги, бути 1х

ов:J.дваки,

оп:J.вучасниаа_ки,

оп1.втворцями!

иащу в~дпо»lДаJІ:ЬВ:J.от~·та на~

Ч.z

завдання?.

зроау·м~ли ми іх :вагу й

:

Розгляньмось по Еиста:вцl

МИЛ1. ІСр&8DИДИ 1 СОІСОDИТ~ натюрмОрТИ, барDИСТl RDlTИJ гуцули ГjО.DТЬ
на тре:м61.тах, кистц:J. шувають розв'язки кольорового складу. А де
z

z

·об~иччs оучасио1 людини: обличчя кацетника 3 засуд~енця, поn1.шевого,
бо:евlJІЖ»ноrо, партиааиа, · скитальця:, с~роти, облудtшка, зрадиива, ва•
та? Де диханна доби? його нема. Там· Dl в r.yr. Dчоршпнього. за.ш.ст:ь хе-

·\лико1 боротьби а деконом часу /а 1.м' л t!.ого
·часно~о й JІюди~ майбутнього- якесь

- леr'1 он/, за людину

су

безnольне чи аnатичне поринан•

иs в 'радиц1.1, ·в 1.сторизк1, ·в а.бстра1Сд:Lї"
Иlй сучасн1й ахотsстичност1..
·

D

схемnтизк1 1

в с-вовр:J.д-

Доторв оучаснооти прозрад~s :ма6уть ь,!\IOHitl мr.:стець, ЧfІШНець:
ПОJІsк.: Зелее:2.иськцtf. Це цикл праць з I<:aцu•ry .- .. Hn них с.п1днии- пплив ·

єтарих.кайстр:J.n /Гоя/

1

це не первІСо:мnоноnанl гли6о1Сl твори, о. тl•

л:ьии иастров:в1 шк1.ци,·- а все~ яв1 це CDl~oцтDa доби!

А з\наших

ІІИ'С!І!Ц:J.D КОЖІ:Є ·ЄДИНИЙ ГИ:J.ЗДОDСЬ1СИЙ .у СDОЇХ "ВТl.КО.ЧС.Х" зобразИD

ТаІСУ'

безпооередню, баи6JІЬRУ, пиюу, таву наШ'J д~Нс:в1е:ть. ПомилІСа фор:маоlІ2.•
, CTlD 1 традИЦ:J.ОИадlСТlD у тому, ЩО СІJОЇ:М:И засобами DОНЙ НlКОЛИ не
вмопуть. Д:J.йти до Dеликого мистецтDа., Мистецтпо :маіі.fбутнього

·...

це :ми

стецт:во гуuаи1з:м:у, тобто пройняте :Lдев:ю лю)~сь:когоJ насичене. зм1сток
nитомик 1 зрозуш.JІик yeЯRltt людин1., де б lІОНа·н~ народилась: на р1.

Dииву, чи ка б1rув1.. У такоку .м:истецтD~ - JJ оля 'до·' ::шт тя l :моrутв:ьо
с~, У Форка.пз.стичному - безсилля, yriaдoR 1 розкі~де Во cпpan~l
JІЙО.!І!Цl' • СJІуГИ руха, О. не реМ:lСНЦ1СИ форма о І ~HODY ~ЛЯ прикладу .-ре•

НЄСВ.ИО, М:J.Rе.ІЬSН.Ц:tеJІЬО НВММЮDаП у СИІ<СТШіСЬ.І:<lЙ каПJІИЦl СТрС.ШИИЙ
И~SJIIODS.D СОТDОреННЯ ЛЮДІІНІІ: ЕМtЩ:Ь ЄГОDИ ДоторвавТЬО.Іі Па1ІЬ•
.ця nершоі людини, 1. мсгутнs, хоч ще сонне ~ безnЛадне; Адо.моD~ ~1.10
OztИDaє n1.д nиттєдайиоrо струму. Якl могутнJ. Rap1'IIHИJ' 1 який rnибо:киК
зк:~.от,_яка каотецьва форма. А де п наше сотпорення :J. наш стратихІ

. оуд, 1

суд1Адпе доба ренесансу була 1.дил1sю

D пQр~Dняннl. з нашою добою.uо

z.пиDо евапуть кен1.: Х~ба п в n нас переду:м:оnи 1

аидz:еля, ЦlЛl цeplCODHl С'1'1.НИ

зь.соби й чао Мз.хель

1 ЦlJil брШІИ мармуру? Так хай ТОДl

паnер1. е.риушоnо:rо Форкату, або в: а мoiry:u:ettтD..X. заD61JІЬПІRи горШІСа

-

И&

а.по

хай ·Dоии будуr:ь, т1. сучаон1. сотворе.аНFf ·1.--с_тр~шн~ суди! БJІасне іх nв
маго.s D1.д ив.ииа: шtО'l'Щ.D-~учаою.~ь. Отпе:
ворчий nмець ЄгоЕи?

когv .цотор:кнетьоя ::tИDOT•

·

--~дие

CJIODI'
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Погляд, що звання, наука; оов1та в для ~»дики sai!И.OD та.оди
иокою кетою ж~ття й змагань, одиноRии всец1хьиаu засобом иа во1 1Н
дП~1дуальн~ та соц1вльн~ людсьв~ недуги, в дуже р1~о, а особливо в
нов~па. часиі· поглядом ~едиких Учених, лю,цеtІ иайб1льаого
наltжочн1шого знання. В а,учасност~ до таких иа~еzить аиrn1Іоьхв1 ф~зик Д~еко

tt

дхено

/James Jeans/

що його з.:u•я вв•язаие з 'бaratt:ьoxa працяки а рl

Зйих дз.лявок точних наук

uогр~ф1.1

· ..

Са»lОЇ

•

.

-

ф1зики,

.

математики,

астрОФl&ики

.

1944 хаючи за о об ою ка~же Во рок1:в zиttts, з toro поиад 5о
науковоf. Д~ЯJІ:ЬНОСТИ, . • ВlИ :ВИ.Ц8З ІСИИІ'У "Фl~ИІС& 1 ф1.ПОСОф1я'',

У р.

в ях~й визначув вищу варт1сть свовї науки ф1зиии, а водаочас
ного

та кос-

наухового

знання,.

Людина в овоиу духовому zитт1

.;.

:в• .азнацз., Це
зороц~ олухок 1

-

каzе в1н

-

1

~оn

в вамивена :в певи1tt

її. ~з.ло,. ДаJtьше оnо.пучеиа :вона з во:вm.а1к ов1ток
нюхом, омакок
дотикок~ Це-вачебто в1ква, кр1зь якз..

1

дивиuось у довкол~шіuсть 1 mававuр ї1. Уя:в1к ообз. JІІ)ДJШу бее ~их
в~конд1:в, яка не iloze нз..чоrо знати про свое доввlJ1жя. Зовв~ьоm.з

:am

на.в'81 ·органв

сnриймаю!ь д1яиня на вих до:вхlхu,

виtr_ворюють електрич·n

зкз;ви,

переда~ан1

як подраенеииа,

по нервах до ке»аху.

•о

В козку,

виасл~до• нев1д~моrо нак цроцесr,. на~ духо&19тЬ nер~zивав сприйия
'lтя, ЗОВИllІІRЬОГО СВlту. Це СПрИЙИЯ'!ТJt ф1ІССУЕІ'l'ЬСЯ або JIJIC ВрUЄИИЯ В~Д
зов.Нl.ІІНього· св~ту, або 1ІК сп~кии про це :вра.zеная
уяuення про зов
ИІ;m:из..й

--

св~·т,

.

Якщо виз~ати~ що людська духовз..сть, дУ~ яюдиии, вае в хви.пину
народnевня кав ~евний зМlст, т~ беручи до у:ваги адобутви роздумува&
и.а людини вад цим вро,цжеиим та адобутик ео:вн1ш:ньопз.знавчими органа
ки зк1стоu дупа., а р1виоz
з.цобуt~и в переведевого вис111.ду а
:вро
дженого та здобутого,- то це буде иайб1.пьn1t походzеиняк !р~tохчас-

1.

•

.

тииний вмl.СТ нашої дуШl
Знання наше постав ·В насл1док иаиоrо s:в•~аву-з аовв1~к
0~1.
·ток через зо:вн1шньошзнавч1 органи, ~яве нове· звания
це новиК

-

стсеуиок

:auz:

цими.органами та довн1лл.аu,

тик иирше ваше

знання~

тик ширпий

В сучасност~ людськ1 знання,

Ц1.JІОСТ1 1

ЗВУТЬСЯ НВуR$:МИ

•

.. .

Чик бln~tse цих стооуик1в,

зк~от вашоі

в1дпоs1,цио

душ1,

зорrаи1ео:ваи~.в пе~н~

З р1еких наух·- ф1.зика nостачав нак т,sа. точие,екаавтие зван
ия,· бо ~ористувться точним мlряниям т~ вич~сn~ванияк. З ф~зихп знавмо, що т.зв. питома вага з.ОJІота в 19,32 • це звачи::ь,що хо::ший ху
оень ІОJІОта в .19, 32 раз1:в тя:nиИ за tа:ки~
об' ек в-оди.
В цьому випа,ц:ку нашим знанням явпявтьоя акання ваrового в1дио
ше~ однакових об•в:аав золот& та води,але оаке sonoтo, ак таке, '!а

cawtt

вода,
иs~

як 'а:ка,

знання

z:

-

обидвов вони анаход.J:Іться поза sJ.І1.сток наDІого знав ..

пр~ ц1

саМl

два

об•в:кти ми не здобупи.

В1е:ьмеко якусь ~ншу нащу в~до:м1сть ~з Фlеиаи, 1
впоп1д
буде
тоІ оа~й, що з питомою :вагою зоп~та, Наше "я", ваиа дуаа .пиа взов
Иl доторкав~ься до об•ватlв нашого знання,
н1коии не :виходить поза
оебе ааму,1з аu~ця с~ого"ув'я.знеиня" нlJCO.JIU не досп:1.цжуе сnравпньої

.

Стор, .. 1об._
.. .

...

- .. ··"·..------,.._. __
'

··-·------------~....-....-----···~

·---------···~---····--

·-·-~_.....

-

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

---------- ··-···------ -- ...

__________ ..,_._,

~

:r.отот:ности речеИ. 3 цими рсчn.ми ано.Иомля:ть нас лише n1стки
як1 нз.чого не мають D соб1 а :r.стоти їх дjfzєрел.

них,

upo

Наша душа ааn:r.знає та ехоnлює Вlдноmеннл Mlji~ об"' Є:КТ"[І,.МИ ананнл.

Цl

131ДНОШЄЮІЯ у.іІІШЯЮТЬ

СОбОЮ

ЧИСТl

•

ЧИtJЛа

та о:хорлюЕ:'МЄ> · в-~дl~опtеннн :м1. Z! к:r.Ль:костнмІl,

костl.

·.. а

ЛИШ· СКОНОа:':В:'lІ·ОD-ув.анl

-

3В:аЙОМСТJ;Q, 3

ф8К"І'И.

.Крl.М

.Але

'

ЦЬОГО ~tИ

.

.

фl.ЗИЧНИМ SODHlШНlM СВ1.ТОМ МИ маємо,

длн нас лиш- стосунками м1~ окремими об' єктами

u1дnошення м:r.х ними~. або ~накше

ЗЗ.Пl.ЗГіО.СМО

Qaм:r. .дl. -qисла та к:r.ль-

·

·

але

CIJlT

ц~:~

або їх груr:::~мu,

nисловлrоючись,- лиш. числRми.

Ц1

як

чи

сла або чисЛош. Вl·дношення: дають нам cиpoD~Itt матер1п:л. дліі 1ш.уна фl
аики.

Саме нагрgмадхеннн цих

д:-.сене · !ШМlннн

-

n1дношень

·

д·омом.

це не є

наукою,

як но.гром~-

.

.

Нагромад~1ен1 числоn:r. вlдношщіня" са:м:r. в соб:r. фанти, мп мусимо
.І:ПО]>НДRУDВ.ТИ • В ТJІ1СЛ1Дl..:•црИХОДМJМО ДО НеD~ЛИRОЇ КlЛЬКОСТИ
Зі·lГ<lЛЬНИХ
saкoHl.D чи то шабльою.:в,
.. · · ·•.
•
.
Це - НЗ.~f бlЛЬШИtf адобут:С:)іс · ТОЧШ'!Х наук: OKpeMl R'iMlПЦl. - ЧНСЛОD1.
ВlДНОШЄНЮ1

ПО.СУЮТЬ

ОДНl

ДО

ОДНИХ

Т!З.

СПО.JІУЧУЮТЬСЯ

D

пеnну, Є.ЦІП.Ст:ь,бу-.

'дову, внаслlдОR своїх :Внутр1Шн1хj незале~н~х; в~д нас, властивостеі1 •.
1

.Коротко· скажемо:

природа як

-'В:еаалежнИИ в1д нас,

·
все

така сама в

со61

рац1 онмьна,

внутр1шн1й ам1.ст, розу:мв1сть.

'0ЦlНЮі:>ЧИ -ВИСЛl"Д НаШОГО ХОДу думок, МИ муСИМО
:ж: nе:;ред со б ою маємо лиш даний нам фа~т, я І< ого

має

св1й,

СRОНСТатувати, ЩО
не роаум1. є мо.

1..m

Але :кажуть, що можливе sроаум:r.ння природи, l "наttпоступов:r.шим"
розум1ннам nрироди вважаєт:ьQя механ1с~ич~е чи.lнакmе динам:l.чне.
В основ~ цьо~о розум1ння лежать у8влення~ що постають лнаслl
док дотику - уявлення про силу,. тиснення 1 . напруг.у. Це "на.~іпоступо

Вlmе". розум:r.ння nрироди nробували будуватrrt в!:е Греки,
прадl.дам думки

про· м'язеву

силу

були

nриступн:r.

бо нашим цра

cкop:r.me,

як про. дое.;.

канале коцо або геодеа1йн:r. л1н1ї, В1Д Платона ми внаr.мо, що Анахса
r"ор /кОЛО '5оо p.nep.Xp,/ ЧИНН].СТЬ .nрироДи OTQTOXRЮBaB 3 ЧИННlСТю·ма
ШИНИ, В нов1ших часах, по ду:м:ц1·Ньютона, /Гюйr'енса/ та :r.нш.,природУ
можна.nонсннти лиш механ1стич~о, Lн~Еmе,nисав Гюйrенс.у р~169о-оМу,

треба вилишити всяку над1ю sровум:r.ти.щось у ф1.sиц1, ·
Пом1ж спробами механ:r.стичного ·роаум1ння природи Н:»ютонова сис
_тема · ме:л:а.НlRИ стоїть на першому м1сц1. •. В далЬmlм розвою її доповни-.

ли р1зн1 механ:r.'стичнl. тямюІ електро-магнетичної. теор1ї Максьеня
1
Фаро..:\е.а:.
Bol вони ,ztВлятьоя на CBlT, ЯR на аг:ро~аДження найменших
ча.отиноЕ,
та

ЯRl

перебувають у рус1

в:r.дштовхування 1

а

ц:r.

а nричини. взаємного притягування

притягування

та

уявл.а:ють собою те саме, що в1~бувається
речей,
до яІсих ми дото:рRаємося.
..

в1дmтовхування

sa

м'лаевої

·

nрцнципово

прац1

·

щодо

Ця та во1 lttШ1. механ:tотичнl теорl1 впал~. Розв1f-t ·науки

цричини,

·· · ·

чому

вони

вnали

1

мус1ли

тих

·

подав,

впасти.

TaR. реля.тив~оІ!!ична. теQрlя виявила, що кош1 ми в рухах бачимо

г.ров:в .сил,: то ц1. сили ·не однаков1 як Rвв.нтитативно" так 1 ква;д!І'а
!;.1авно, яцо споотер1гач тих~рухlв 1 сам рухається а р1аними швидко

атя:ми; це рав. А 'nодруге: во1 р1зн1 ~исл1.ци· аnое:тер1гача ІІRЛяю_~~с.Іt

однаково nрав·див1. Ц~ якраз ~е погоджується а основною думЕою меха
н:r.отичного POS;Y.MlHHЯ, liJ,O в І<ОЖ!j:ОЮ частИНRОЮ механ:r.зму ЗВ 1 .fi37:.LH1 ;:іев

Нl .. ДlЙОНl· И ц1лком об~.єЕтивно оаначец:І. притнгування та в:r.дш'!Іовхуван

ня, · ~ о:значен:r. як І.<lл.ь_:к:tсно, · таR 1 нк1оно,. Та:ким чином .м1ровий · rіи-·
раз 1х .вавж~и м:ае бхт·и тоИ самиМ, ~еаалежно в:r.д споqобу, gк~лі. і1ого о'снгаєтьсв:. Д~ останнє 'храа спроq~оjув релнтив1стцчна ;т~орl.я.
.
. • Teqp:r.н ·.~вант1в - це дРУ.:Р8.· т:еорlи 1 а якою також не .в зг6,д1. ме-!.
хюц O'l' ичце. ов1 тор о в ум1 ннн •
'"
·

~ідnо Оло:во
..

-----------·

·--~-- .... -~

...--------·--.----....

Механ1.стичне :розум1.ння

··
-

що

малесеньк1.

ц1

pyx;"r

·':РеОрl.я

од сил,

і<вант:х.в ·каже,

бути уявлюванl.

·що

· як1.

соб:х.

1о7.

nередза.ло:ження,

:рухаються~

ал~

~ако:z:, що

д'l.ють у чаоl. та ..в n:pocтOpl.. ··одначе

основн1.

як іакl,

т1.льки

_______

..__.

о.в1.ту Мl.стить у

часточн_и всесв1ту не

залежать

____

,

\

Стор.
..

nри:нциnи

явищ ·nрироди

що в1.дбуваються в час1 1.

не

мО:tГJТЬ

в простор:х.;

зна

чить:. ВОНИ· не 'можуть бути мёхаНl.ЧНl. у _ЗВИЧаttному JlOз'yu:l.HH1.
ЧЬО~О
олова, ·:Взагалl механl..О!\.1ІЧFІе с~lторозу:мlння не мaJro н1.коли характе
РУ зt~-дов1.;r:Ьного та

..

ти

з

денного

оста.точног·о;

nорядку на

дмюuи~

щонайбl.л.ьщ-е· ~оно моrлq лиш· усувачас

nотребу

св1.торозум1.ння.

Бо n:риrrуст1м ... 'вlзьмемо нaьtnpocтl.my 1 хоч це f!e значить
наІt
nравдопод~~~Шу, можлив1.сть ·- що зна~дено для явищних шабльо~в
nояснення

атом:х..в,

nриnус'!"пвmи,

що

матер1.я

снле.дається

з

'l'вердих

кульІ<ових

з яюІх ~<ожниьt·уявляє з. себе t:tat.tщoнatt:мeнmy бlJІ1.ЯР'дн"/ куль-

. .. .

ку.

.

Ra nepmиtt nогляд створюетьсія вра.Zеf!НЯ, 'що внаьtдено. 8ОБ01М'
6евза:юrдн~

'

меха:н1.отичне

свlторозу:мlння,

Але

впедов:зl

м'іl

завважу~

. МО~~ ЩО В нашоМу CBlTOP.~ЗJ'МlHHi гніздИТЬСЛ беВБ~'ІХ'-дниИ circulu.s
vi·f.ilOsus 1 я:кИИ nолягав :! тоvу ~ що б1.л1яр,цну нулю ми уя~ллвмо ооО.~
.. як атом,; ·а цеИ ·атом n<>ясняе:мо ообl ·ва доnомогою· тямки npo б1.Лl1:іР"
. ну кулю. Ми тут анl на к'рок не rіооуваємося:. на.nер~д· у Дl.ИСНО!!У РО-:
зумlНН1. nрироди, як таJ<о!, але И танож у розум1.пн1.'як б1л1.ярдної

·

кул1.,

так·

1

ат ому •

·

·

·

·

.

Во~ механ1·стичн1. св1 торозуюннЛ' · n:LДrІ&,Ца.ю't'ь m.д щойно nоо!'ав
лену критику·" бо во1. вони· мають форму; "A=J;3" 1 бо "В•А" ,·Коли . мrt
говори:w.:о, ·що nрирода пріз.цюв

так

самоJ

лк

нащl ·м'яз~,

10

яu.жоrо

знання nрироди не збаГаЧуємо жадним в1.Ц1Jиттям, .. жаднИм: здо6у.1'RО1l,
r.rаким чином nриходимо До висновку J. щq оам~ механ1 етиЧне св1. ~
ІJ!Ороеумlrщя не мо:ж:е· заДовоЛьнити nрагнення нашого. ;rr;yxa; а nрп 'і'о.;.
·му, КОЛИ б ·ми f.4 ЗМОГЛИ '·ДОСЛГRJТИ МеХВ:Е;lСТИЧНQГО CBlTOpooyш.шr.Jt, ТО
· воно не вт:J.лювало б· в соб1. для нас· zа;дно:t ·,варт ости. ·
·
.

·

До М1.рку'вt1нь Джема· Дженса можна

·n·ерують механ1.стичн1.
·ею

теор1.і,
сонЯ·mною

в

що ат014,

я:к~}.{

о-

остаtшіх деся-rил1ттях став.. sa сво:

TlJI. А ·чому не JlOZe в даль
РХ доол1дах кожна атомна nлянетв. стати також системою с.вQї~ nля
не'r

структурою Ц1JI01D

ще ДоДаrr~,

системою

та формац·l.и ·Мl.кросіомl. чпооти.?

Пdвтор1.м ~оротко сказане;

Фз.~и:ка, я:к ~.ожна точна ·І~аука" змагає-ться .в1.днрити ша6льонп ,.
·::~агальники, закони,. за яким.и вlдбувают.ьсл. спостере~ванl з прnро
Д]. явища. При цьому ми н1.коли. не можемо дов1датись, Що О8Начu.є .ко

· ·

іниtt т~кий ш·абл~он ~И аа~он."

ян р1.внож 111т;rого про ~.ого nовстання.

:К_оли б,, 9дначе, .. явився таю~tt вищиИ розум, що хот.1.в би нам те
все·
..nо.аонити, .. - то. J.!И fie .. були 6: в стан1.. з розум-!. ти, Ьо ·як уо1 наm вла

снl розумні потуги,

таж 1

безпосереДНЬО СПОЛУЧИТИ

З

вищиt.t р-оsум nоза нами не sмо:всу-ТJ)

~Вf<ОЛИШНl.М ОБlТОМ,

ЩОб

нас

МИ ту ДOB1:0JIИ11-

HlQ'1l'Ь безпосередньо CIOll nрожили. Сnразжнє значбння та l.стота до-вколишньої д1.Исности лишаються для нас недослжн1.
ВІІС.Лlдом lз
нам

лиш

nonepeднl.x думох являється

одкривають

nонидають нас.
наnеред,
змиритися

ан1.

-

Ми

mлях

всеов:J.т,

трохи

залишаємося на ньому 1

крок назад.
nрагне

у

Одначе

справжнього

ним

те"

що наука,

не вотан1.

ціле людське

3нання

nровадя~ь

1. раптом
зробити ю!:1. крас

єот~о не хоче з цик

nlзнання.

В дьому прагненн1. людина знаходить для ое6е другий шлнх -Ф:J.
лософ:І..Ю.

Стор.
"R•~···--

1 о8,

. . . _, ___

---~·~--

--·•• ·-- -.

.·

#"-··-- -·-----•...-•• --

.

-

. ------·,

Р~дне СлоDо

-

~---

__ ..... _---

..

· · Гобс /Hobbe's/ ;_ '1'588/1679/ ВИ~начуе фlJІОСОфlЮ ЯК ПlЗНЮ!НЯ: на

СЛlДК1.В На ПlДC'l'8.B:L ЇХ дрИЧИН 1. nричин.на ПlДС?ТаВ:L ЇХ нaCJI1:ДRlB.I•
:на:кше кажучи',.

фl.іrОСОфія ВlД фlЗИКИ. та іНШИХ ТОЧНИХ наук ВlДрlзняе

ТЬСЯ: лиш тим, ·що

закони. точних. наук. 1"t.о:виннl

~~Jне ··знв.ченн.ІІ,

а не аначеннЯ ТlЛ!ІКИ .ДлЯ.· н~~и:вої- природи.

мати

всес~1тнє, ун1.вер

Фа я:в·ищ. засо6аuи

1.

Для Геrеля /177о~18~1 І ф1.лоооФ1.я. являється досл1дженнлu речеИ
сnособами думання.

Т.од1.

я:к :науиа nрацює

досвз.

до:м та бе·аnосереднl::м: ~осл1.дженням в л'Я6ораторlї, в чистз.:м. nол1.
та
в широких небесних nр6ст<;>рах, .,;. 1о4аttтt:рнею дЛя. фlлософ:L.Ї нвяя:еться
власний розум лЮдини,

·

.

т:,ч •. для Гобсар1.Зн:Иця м1.ж наукою 1 ф1.лософ1е:ю ле:жит.ь·в тому,
що ко:~mа в них має о~1.й власн~й о<Рвкт, nричім о~'ект фlJІоСофз..ї ІШрший ва. об' ект науки 1 вм1щае в ообl о6'. є:кт .не.уІ<и,
го об' EJR'!'a. Для Геrеля об' EJI<'.l' 11ауки '.t'a ф1лософ1У е

яІ< часСJІину сво
тоМоам;иИ, а вlд

рlзняються вони м1.ж собою спос·Ь6а.ми драц1. над тим самим об' вкаом ,
що має ·давати·р1.зн1 висл:1.ди. Обцдв1 -наука та: ф1лосрф1.н - дивлять
ся па ту саму pl ч, так би мовид1и, кожна з оДн1єї сво~ї сторони, І<Ожна 1.накше 1. т. Ч. кожна .n1анає
ообl nрис:тущп вл~сти~ОО"J:'l
того
самого об' е:кта.
,
~·
· ,;
.
Чи будемо ми дивитися на науку й. фlлософ~ю, яІ< Го6о чи лк Ге
rел:ь,-- В Qби;цвоі ВИІІа).!;ках ВОНИ СТИСЛО Доооркаю~ЬСЯ .одна ДО:.ОДНОЇ,

:Мl ж Н)!МИ .. часто дУЖё тяжко"_ вичи~.ати межу І' l. мо~а прQСТО СІ<а~ати, ЩО
де к1нчаетвоя наука, там nочинається філqсофlя •.. Ф1лософз.я, таRи:м
чином,

я.вJІяєтьоя продовженням нау:ки,

в

бУf(валднОl-tу ровум1п:-:з.

мета

фl.зикою. Це в т1!! саю;М м1.р1. ст осуєтьсЯ .яR J<Ожної nсадинокої

ки, так 1 собору вс1.х наук. З цього пр·иводу ~.Конт І Conte/ ~аже,
фl зика вlдRриве.в

1

.формулю~ .:з· ак они nрир<:>ди,

нау

цо

а фlлософl.я вvі.а:снюв їх

:значення. АЛе 1 · напрах'.лад, Ф;.вик .. наnеред може. сказати кожнш..r.r фlло
софов:L, що врозу:м1. ти p.o6l'l'.Ft~ .,nрироди фlлоооф ве в стан1 ~ бо :ж.адн:l.
фl..поаофз.чн1.

:м1ркування фlлос·Qфа не можуть· вийтп поза меn

~ного розуму

м:у.

ДИНИ

1.

:за:конl.в ц.:ього ,роз.уму,

Мого вла

неаале:rіп.ІХ од людс.ь.кого· рову-

.
.. ' .
..
. .
.
.
Пеош,ц.ЗМ 1 ЯКИМ IIpOCЯRHeHl ОЦl. BCl nркуваннл, на щастя: ДЛЯ ЛD
не

являється

Rатегоричним.

Бо ·в

одн:1.єї

сторони

прагнеш;rя

ДG

n1~нання: воесв1ту не являється одиноким nраг~енням люд9~ва, з ·д"
ГОl сторони., якщо так nрироднє це nрагненнЯ до n1енаннЯ всес:в1ту,
то не_ ме~ш.е nриродн1 з.нm, ~р1м р·озу:му сnособи m.знання всесв1ту •

Якщо рQ:зум_ .не всесильний, хо: .. · 1 ,цуже: м~гутю.. й~- то це ще не· значит4
що 1нпа. способи n1.знання мають бути· ·'l'aK1. сам1 1 я:К в1п, чи c;raбml .А
якщо вия:~ит~ся:,. що 1.1;1m .сnособи мoгyтf!l.ml, то а цьо-Г'о ~1лком
не
СЛlДуs, ЩО науку 1. фlЛОСОфlD треба :Вl.ДКИRуТИ ЯК НЄПО'l'рlбПl,
lюn

сnособи даду'У!'ь щось 1:нше, а· те,

для JІЮДИНИ І

пк

YOJ!lUUt

що ~~.:ь яау.ка ·l. ф1.лос.офз.я 1

!ї з.до.бУ'!"'ОІЧ..

.

ц1ннс

_______ _____

J;>~дп6 Слоnс
...-.

u
.._............

_.....__

.",.

_____ ....

Стор.

..

···-~··------·-·-- ·~-···----

-·-

1о9.

ІНЖ,Д~Р СЕРГІЙ ЄРМОЛЕНЕО

J .... 1•• , •• ::~~•• ,.::•• (.'
·.,,,. :.J,.,, .. ,,, •' ~ .. / .' •. о.' •'

r'''•' ,,.,,,,, ·•

...

··'~'

Насамnеред пнпnває

nитанн.rн

лвl

,..

плв.стиDост1.

має лЕдина лх

TD1.1) CyOПlЛRCTDll? 3 ДflDHlX ДаDеН це ІІПТаІіНЛ ЦlRO.DUJIO D01.X 1 X'l'O
роз;\умупЕш про л:юдоьну особу n6o про оуоrn.льн1 зп' язхп,
Одп1
nрІ!ХОДПЛИ ДО DИOliODKy, ЩО ЛЮДИНО.· ... nродукт СІJОГО сереДОDИЩО., 8

D nершу чергу блиnчого о~очення !tt nодlбних; дpyrl пбачалn DІІ•
нІІкшnш людоьюtt nрин:мет з :n.аотичних, бопесьJСІ:ІХ заслгнепьJ тод1
як бз.льm1сть, не nдаючиоь в гли6Шl фlлософупання, оnоотерз.гала

!1

лише оснопну nрикме~у лі>дІіпи nдaqy, При :цьому здебlлІ>•GГо
поnчалu, що при бlльш .. мепш
nомlтних осо6uстих D:Lдх.илепнях
оn.ос~Gі)З.га.етьс.а опор1.днен1.ать -nд~ч · 1. апосо61п .цумаппл у
оr.п
П11~ь,

nрuналеш·шх

до

одного

народу,

Спостерlгаючи DПRD содз.я61льнооти /гуртопооти/ людини,Со
крат lШB.~ІQ.D ~:ЮДСЬRUЙ рlД npOCfJ!-0 tt суОПlJІЬПОL TDO.pИH':)D /з ООН ПO

JI:I.T::l.ROII/ ,, , В цьому не моие бути паИменпшх оуперечо~. Людшщ ,
шrр~nrу:ючц спрз.nи, що nиходять з обсягу суто п:путр1..пm1.х особиа
'!ІІХ ме~" nримушепа природн::1.ми умопинами рз.шати проблешz гуртом
з членами род:шш, селища; а чим дал:~. йде нультурно-цивз.л::Lзац1.•
пий розnиток, то. nоглиблюється усусn:tльненпя 1.1се в б:tльпа.й мз.
рl..
Наступає об' єднання noe бз.льших терІ!торlй" о. nрп сьогод
R:LШІІlм отаю.

оусп:tльного роовитну коmе найменше p:tmeнnя сm.ль

них nотреб к1ль:кох одиниць" мatt1.ee RОШіе пи':rанп.л в·бз.льmй
чи
:мe:шntt w.p:t nриводить до nробп:ем ов:LтО1JОГО обсягу,
- Одною з наИголовн:tmих nринмет людини ·в соц:tяльнз.сть, тобто
те,

що Dсилу само!

ре

6

чи

оnрави

примх

n

з

а д о в

да. ч ;1.

о л

ь н е g

н я

п о т

-

об'єдnуо людеtl для сrа.льного

оспгнепшr на.:ш.ченах ц1леtt, Но. nlдcтalll цього nолlтичнсD
людu
ною :мо;m:о. JJI.Ja~ти лише оообу, що налеwть до одно! з груn
по
лlтично чинного шару людей. Де т1 люди, що рlmають~ 1-бо своею
ФУІІКЦlЄІ :ма.ю.•ь р1mал:ьний вплІІШ на оргrоtlзоrшнlсть. В першу чe

prry

до· них нале~т:ь І<еруючз.

веротпu

•

nepxoи-ra uлада G приб:J.ч

ни:каtш.

~ ..Del_>XODHOЇ D.ТІаДИ МОХе бутn lНІСЛЗ.ДОІl ор!'8Н1.ЧІІОГО,
ШІТ'l"-&Вого роsnит:ку Jn:r~1fcl:- .оуоm.х!ІНОС"і'и,

a6Q валеr:енnи ~h i>l1JirtDlD стороюnх домlmо:к - тобто· nохз...цним, в залеmrостl Llд Dлас

типостеtt nдач:1. неруючої групи.. 1 в першому l IJ другому Dиnадксr
можуть· Dиник:пути" D загальних рисах, oдr-ш.I~ODl фopuu oyoпlJIIr

Dl

ного

-

ладу.

rrpe6a заDDаDтИ_, ЩО ПОJІlТ,Т~ЧН€1. :nepOil!lla ·ЗtlТрИмуGТЬСН na CD~
ї:м: станоDищ:t тан доDго" дон~І не знайдеться груnа чn одиниця, що
отаплячи

mnpn

ц1л:1.

па

,·~орозз.

розDИТJСУ прогреоу:ючо1 людськоі

:маОП 1 DИЯDИТЬ бlJІЬШе WT'I'EJDOЇ З.RТИDНОС!І!И, Ц.н:
:.; И Т Т Є D З
З. :К Т И D Н 1. С !І! Ь
Є ПJ>О.fШ ОМ ОДНОЇ 8 HeDlД 1 СМП'..ІХ lJЛВ.О~:іr;ООтей DClX :mvиx тпарrш:, Вона тримає орга.н1sм, а тuм саюІl: :1. DC:J.
:tіого DЩlCTИDOCт:L, в стаю. наnру:tе:нняJ тnюtt1 орг~нl~l! за.л:,щи
s
u станl DИRОІштn якиИоь рух, приttнлти DlДПОІ.Jl.дпе рlmення n за
ле:.І:Ноотl D:tд о6стаDи:н. Taiшtt сrо.п oтnopme nередумапу :р')зtішен!8
nя но1нtt uпpanнoc'!et:t, розум уздlбпmєтьсл до IJПplmym.-.J.HIIn
IJCe
ОІСJІЗ.ДНlШИХ nроблем; ~-.. nри: ЦЬОму Я:R фlЗUЧН1. 1 'l'O.R 1 Д,.ХО111.
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р о 6 о
н 1 о т І)
з. одиниць 1 оуеrа..п:ьних rptп чи паро
ДlD. Пробо~Нlоть ~е на6уDає ~риDа.пооти лише тодз., ~апи DПХодnть
е Dapтldнo нищих 1а в:attбlatame yOD1дowtema: Dлаоних прикмет 1 на
ш. чених ~~Jiett, · .. ко.nи
н а п р у s е н 1 о 1' :ь
т 1 11. а
й
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На п1дотаD1 цих плаотиnостей випиває Б проrреоуюч1м
n~JittO!L'Dl
п р а 1' н е н н я· д о
о JI 1 п ш е н ня
с

~ а

п о б

1

J1 ь ш е н н я

n

n

р. и д б а н ь

!L'a

!L'

oyo-

а п у

чи через працю,

чи

через проо!L'у ф1еичну. nepeDaгy nад бяижчим
ширшим оточеннях.
TY'J.' IIJ>OC'l'o продІІn:нє'l'ьон nриродна · .
. poenoeDn zер1DІІ1оть :1.
.D ДlJI.FIПXax yOlX.ПPOЯDlD JІЮДОЬRО1.Д1ЯJІ~Н00'1'И• Як, ЯRИМИ .методами

й еаообами проя~ляєтьоя ця ви~сть 1НДИD1Д1D чи. rруп, це є по
жав:вп:к 1х'розDИ,ІСУ. чи ваоt.rаDлення. Вище морап:ьно-праnне пастаn
.пеиня nив:икає .наОJІl.Ч:КО:м доаяrнення nищпх орrа.н:s.за.ц:s.!пи:х: фори.
·При DИЩlй форш. ваоилля ее.отуnавтьоя nрав оnорядко:м:,· що D' 1дем1
nрпмув до спраDедлиnости,

Духоnе Dlдноmення до воnн1шн1;д:,

нe

epoeyulJIИX д:а.й 1з с~аву nepDlonoi'o фетишиему-прu:м1тПІ.іD. перех~
ДП!':Ь у етап .о~у4Q.ннн nиm,1t.f Іото~1, ·дооtrа.шчи форм nнутр1пtн:ьо1
дУХОDО0'1'И • О!реМп~НН~ ДО НSЙДООRОНаЛ1ШОГО 1ДЄ6ЛЬНОГО етапу.
В
еотетпю;1 .- за~JІу:юаНня конtрв.стуючими К1НІ:клиnими рnаами, фарбами,
toнaw

1: рухаки,

поо.~упово. вашнІн:тІІоя зn:а.І"lдненоІ) гармонз:єю

a-

:tae~a, имяра, хомпоеиtора й бм:етмайотра,
Приотоооюуmчио:ь до природно!" о оточенrш· й нsnчиnшпс)) nшша-

· ·:. ·

~и оторонЮ.х пре,Цме-tln JЦС ttoиlтmoro знар~ддs: /моJІотох, лезо
й
·поа,удив~ та ви1аиnmи печеру куренем, а кур1нь - земх~нкою, лю

дива nсре~оди!:ь в . riepDlOHOI"O отаву .. черев брq.цнчоrо номада
до
о~ ант. о.о1.лого вуі!~уриого :ЕШття. Раніше· JІюди wли з того, що дn·
~aJ!a природа
най~JІИ·ЮІ1Й око.п:пц1, п1зн1ше 6родпть за кращu:м
U!L'TJІK, с. nереІ!шоnши ОtУ'Ш.НЬ орrа.н1зоЬаного ном1'1.дстnа nрпІJча.mт:&
~н. д·о ПМ1П.ШеНІ!Jі GS,00б1D npOШ1'1'Ry) на·· ОДІІlМ !Q.OU1 1 DJil:lCIIOIO IIPfi•
цею нул:ьтиDуючи худобу,. е.бlg~я та :uo1 хаtн1 потреби. Зача.:uПІІІ
·
pa.s nOJI1nmyюa~a ono1' IШ'fЖS1Jl пож.реби, ·. JІюдстnо O'l'llJIO на. .ПІJІ.ях ци-

n.

..

D1JI1ea.'Ц:a.1, При о:~..п:ьс:ьІ<11!

. 1"·ом

ooe.n:1

!!Ироо·тає решон~цтn о,

пке

s

61-

чаоу nородІСУЄ про:в.щолоD1Оtь. Ту1' яо:краnо DІІІІИІ<ає про~ресиD

пий pOBDU!rO:К .ЛJ)ДОЬВО%'0 УКlПНЯ • DlД npOO'l'Ol реЧ1 1 ЩО Є HD.ПOXDВ.'JJL,
.DП%'Оtоnл&анл речей, що 1х наnеред. ба~но ООЯІ'ти •

· .цо

.

-

t

Спор~ер~~~чи 'а nцrчуІ)ЧИ проrрео хюдо:ькоrо дr.хаі lmaпиte

~. И teopetUXИ ПОЧМИ Ba&OJIIOD'8.'1'ИO!t ІІО.Д .'f11JL 1 ЛІСИМlt MJ.lXШ.!II :ку•
at»!l'ypпиJt .3. ЦИDl.n::а.еац:.-йний процео npoxoдn!L'Ь.'D 1nдпn~д=а. то. я:к nе
ре,цавтьоя покоJІ1ннJ.t:м,

.-

або lRDШИ особам чи народам,

Стар:а. ІІИМаtеJІ1•ф1лоооф14', роебпра.ючп· духо:u1 nрІrвмстn хюдn

ВИ4 D01 DИ~ при:ккети аюдоьвоrо .цуха Dnaaanп БоRИu дарои,засяr
ненвяк nищо1 ои.пи, ПleПlme пюдиаа•Прометеtt хоче са:ма nолод1тп И

ИSЙDП~КИ 'ду.ХОDИКИ ЦlВНОО!ЯUИ ~~ ИИtИ "1е ODoel DOЛl"• ~~ ~ДО
СJUДИПІСИ JІІІДПRИ :а. ·.оооб.пиnо пццо!t:коrо дума.nпЯ /розу:асу/памє.гr'ІС'l'!І·
оя·ввs!tи nир:а.шепня D oaш.tt ~юдиш.. Не буду тут подаІJСJ.':І!І! і! ро~«
~Ира!И DOlX ф1ХОООф1qиИХ, ПОХl!ИЧІШХ f'tl О ОЦ1 OJ!OГ::L ЧНІ1Х :u;п:t ."І
1

!'pyn,

а зюерну

1DO.f'Y

лпmе 1m rо.поnнп! нр~жер1tl,

e:rlдl!u з

козаа буnо б 1х nод1л:иtп по. прихп.n:1-rшв1D ·оустл:ьпого добре.
прихил:ьвик1D Dлаоноl фвнtаа:а.1 чи паD::LТЬ заdобон1п.
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що робиться й nлянується,

добробуту М за.доD оле:пня пс~х а б о бlльшости з

точення модерного народу-нnц1.1~

в

:ю..рпло:м

ov ого

о

но:краvо DирисоDу:п:ться ~:з1. фl
лоооф1чн:о-лог1.чн:t·сDlТоуя:Dи, При одному
1. п ди D 1 ду а
л 1 с т и ч н о му n l д х о д 1.
DC1 nримхи tt·химери-мр1.1
в:а.ttдос:коишаmого lНДИD1.да.

s

абсолютним кри':t'ер:t.єм.

sкопструttопана та увдlбпено. котримсь мислителем

1.

Вимрlлна і

nриИнлтв

групою його однодумщ.n '.І'еорlн-сІlОТемо. Dла~авться наtt1:пщuм до
олгнення:м- Тому DClX 1 пол треба nрипести чи n:рипеDОЛИТ!:І. до
опрні1ня:ттл но.йDnщої мудроо~и. НездlбНl зрозум1ти су-rь нш·tраІQ.
оrшльнз.mої системи муспть їtt слу:шти як об' Є І<'! до excn~pпмen
T:LD та. як зао1.6 для добробу~у
1зищої, nраnлячо1 nepcтnn, кляси
чи каотn. Таке Н[LСТС\НОDлення, оо облиD о D з.деал1 cтr~чnux от орон
ник1:в

ц1.еl

сиотеии,

виmколювання можна

-~rп.r 1

:вио:в1тлюsтьоя

продуктоu особистого· жит.тя,

що :rюдину

в:важаtJТУ,ОЯ

а тому її Бlдnов:а.дною системою

скеровувати

в

будьлкlм наnрлм:ку,

Молода nlдростаюча одиниця або недоторк~тиИ приКlт~в
з
педа.гог1чного боку улвллетьс.я: .ак "табулл раза.', л:к чиста дош

ка,

на як1И можна nисати вое~

треба :д

на що звертати уваги,

що забажавть~я ~чителев1..

.а

лише

задуману

оис•еuу

Не

пере

:ве'сти носл1довно, 1 нам1чений :вислlд аа6езnечениИ. до такого

лог1чного висновку приходять всі, хто не бачить, не ров~s,
або не вважав на вродженl прикмети духового розвитку одиниць,
nринапехиих. до своєр1дних nлемен 1 народ1в, рас.

При суоn1.льниць:кому n1дхсд1 воl студ1ї, Уlркуваннв та
теор1і, все стооуеться до живого окладного орган1зму, що на
реал:ьш.й_дlйоностl створився оргаР"lчним росr:.-ом. Р1зниц1. 8 ли
ше в т1м, що одн1 перmопричинош· вuьuгu, 1 людства в TOt..'Y, вза
жаmть найвищу поряд:куючу ІстстуJ а друг1 законокlрн1сть
nри
родних сил,. Сп1льним є осно:аане. на опостеrr.:женнІ еахоною..рно
стей уява, чи на)І'ковий пlдхlд до :ьсl:л явищ, а в т1:м 1._ до· лю
дей, як до вайдоц1льн1mого :виявлення nевних Бластивостей,Мlнлив:а.сть як!~ rрунтувтьоя також на

заRоном1рностлх.

летm1.сть

сусn1л:ьства

·

Спочатку сnостерlгали 1оторичну тяглlсть оусг~льних сuс
тем та особливих одм1нностей nод~~них державних форм у р1зних
народ::tв. П1ев:1ше з :вертали увагу та провадили сиотемати.чн1 ст;r
д:..і над впливом ~еограф). чно·· природн:1:х умо.а 1 спо~ -терг.и:л
за
держа.вн~х

чз. нЬ.:род1в;

форм

сn1:вжп:ття

Цl узалежв:юют ьоя в1д прпродних · Р '18. 9т:1в остей

споДарських сnроможностей нраїнш

·

щ ·nриюкет

1

назпаки.

вде.

1

го

:;амl собою прая-

'

ДИВ]. nОЯСНеННЯ культурнО~·lОТОJ:.>ИЧНтl!J І'•І'ШБОЄ:М 'Nl ЗІJ.' ЯЗЩІlСТі'
;3
80ВН1.ШНУ,О.,..ТерИ'l'ОрlЯЛЬ~ІИ:МИ УМО!JО.МИ ·.асе:&: Не ДаІСТЬ -· З~ДОВlЛЬЕОl

~1.дпов1ди на тснденц1ї роавитпу

ок~емих nарод1:в,. Іото~1•

по

дав нам б агат о nрикладl в~ лІс прих:1.д нар!"ІДJ:я р1апих n~емен .в
однаков1.
в культурн .. ог о И nриродіІІІого 6 оку країни .nорсд:і~.}lв в
дм:ьІїІому :вое

Ч1.. Правда,

навпа.ІШ:

середовищ таt<ож впливае:

.

ку.

·

ж cycn::.;aниtt розвито1~ "Вlдрубних Fластивосте~ вда

1

n:рихlд народу одного rшемени .,цо · р1знnх
на.

в1дхилью. ать: .в

Це опоотереженнл та в:.,цt<рНТ'L'-~

бз.ологl чних властивостей l

привело· досл::~.дник1в

до

в

оту ю.И

їх дальшому розви-r-

законоМl.рностей :врод:..енnх

poCJII1HHlM

1 в тваринн1.:м ов1.тз.

над noдl. бними. за.конQnрноо!.н!О!

у х:юдеtt.
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дr~оти.ноrо 1'01ОП1л~иицькоrо,
,цаJПШ :в

~

8

СяоDо

ПQГJІЯд1 ~В.ЦИ11•

1 11

то еиачевня одивиц1

еав

це ,цвз. протилежв:остз.. в перJІt1 черІ'у ца

npo-

tияezвJ.Oti вирио.овуеІfьоs на особах, принаJІеzn:их до nр~.пачих
:еерот:в, а оооОяІ:во Ш1х :керз.вни.х одиниць,
.кер:~.вва оооба, аа lНди:в:~.дуалlоt.tіичник ов1~огnядок,кае ара!О

·

·

оака ота:в~~и мeZl ово11 д1яльиооти та мати в.паонии ~ритер1І дпа
пов ер•
.х.о:во!.уqеиооtи
JСУ.7ІЬtурвоотп; йти з духо~t цив1n::Lзац1йноrо
·о71цу·
деtр•куваtиоь корапьпо-правнцх поr~ад1з суоn1nьотва не
а чао1'еаІ,со, Ідучи· в роерз.е в· ники, ·"rl:ttер:~.н,цивt,цуu~иа
•oooda .иадав 0~1 ш.кСSу недосяжно! ~uщоо,нІ. На ц1к 'fJD. пово'!авеr

·· ОЦ1ПJ)tаиия о:во!х вчивк1в • вистачить СSу!!!и людяним ~а tJI~

'lpeda,

. RH

ta

ta

В02. 18 }[0Д8р1С." lU. tературвз.

. кyd:L&JO.І,

no•

tt МИ ОТ 8ЦЬІ<1 ОТП.П3. ВСЯ:КИХ cr;·~"PИBJ0.1 1

,цо муеи:ки з.. танц1:в І<у.nьтурнzх ва:род:~.в· і :води-,

иай•

.прnМ1tиаИ1шиІ, оека,уаяьио евироднюючкй брах. Еотетzчuо кеома•·
пиІ suттсвиІ 09иаь, а оообяизо одs~ова кода е оіlдоц'!вои :виро·
д•евооtи або духозо~о приК1тивз..еиу.
ПрИ оуоn2..7ІІКИ~:ьжо~ овз.тоrяядз.. з.. вайвище поо~аsяеИ2. оооби

!8

еу'ОПl~ЬИl %'рупИ Bвa:raZ'!I

оебе ЧSО!І!ИВОІ:і ~1JIOI"O' QYOП1:1I)Ot&a,

коzвиІ tY'I atapae'I~OJІ в•:коиаtи овоs.зе.»давня тaRt щоб йоІ'о дз..•
.~t.E10'1't CSyaa иа хорnот:ь ваrаяу; · в· rояJ(ому раз1 не ош.е itoro Д1a.JIIt1U0'1'2» бУtИ ШІ<:І.дяпва дпя о!t'очення. ..
.. ·
Туt хоsка иаtfмеиша провідІІа оооба не е "од1овпик lи.ци:вlдОІІІ
.а, .павnакu,
о о о б и о т 1 о··, 1) , Ооо~и~т1стю е тпк, що бу
р.учи вв'ааав:оІ) а оередо»ищем :мав в ооб:L :вдаотn:воем'1 оиитевуваtu.
~ндикуваtи,

а6о еманувати едороІІий жuттеви·й

I':LB

очоnJ)ваноrо ау

ош.п:ьоvва. Reua оукнз..ву, що не коzна науково й техm.чно· виШІСоnе
иа особа ~а~я овое! фаховос~и. вzе е особиот:t.о~~,покиихавоz ря•
даtи й иаправяята оуоn1п:ьве ведення. Ддя цьоrо,

при

фаховоо!l

,

· .иааакnере,ц :впкаrаетttоя буtи sзJ язаним в життям, noчy:вat:tю:rw з.
І'ОИ"К .. oyaru..u•ot.:ea • .А .ЩО. оу'ОП1JІЬQ1'ВО. те:рПИТ:ІІ 'З.И!t~И духОВО 8ДОро
:ВИХ,- корааІtвQ -пее1асутих, 1 до:е1ряв. харак~ерп.ак 1 з1.два.жщжк., '!О
І .nров1дв1· ОGоеиотоот1. муоят11 маt:и,

ц1

прихме'!и.

. · . _, .'l'OJlY' to

· еагартува.тn
·

·

І випробувати

.цnя ва,цо:в ~пьиення nотреб ІІ пров1.цsиХ ооо~ ах

П14ЬО'І»О виtвори•о ~.иховm. :~.всти'1,'уц1І та доrлrІдаючз.

1t

оуо·

вормуючз..

орrщrи в:ад ниІІJІ. Коzв:а суоn1яьна орrан1ззц1я, а· ооо~.п·ив~ держа•
~а, t:вориt:ь вихо:вн~·1 фахозз. шкояz для nпевання оучаоюа: 1. ках
б~~ оообИ~7оОтей. Це проото д~я ~ого, щсб s наймен~мn втра·
!&МИ Іtu шпяхок проrреоу-орган~чного роо~у.
НаКаерн шсоаа, z:rpи отвореннз. наИuензпо1 м1типи оуоп:~.жьноl

·

Оржtе.Ііlеованооtи,

..

виникла :в родив1, Е1гом органз.чноrо .РОС~У ~уо

1

m.аІоnа .,вореься вое виЩl

rОtсвио~;

:впЩl

а1упен1. пш111,

ме першо)), п:~.д

ооновною mжonor захишавтьоя poдnns. вже на nepmпx ща·

~пвх роави~иу едоровий ~111

1

ровум :J9Dazaлn·noтplбни!4·nepeдatn

аез. .доов1ди mдрооtаІічиu по:кол1ння:м. Для захованал во1,х smвпх

•~sрр1в• прарода •4оzияа

J:e
ших

lY

1нстинкт плекання пао~упних по:коп~n~

ота1.k1 ВJІ1ра~а ОJІухаютьоя та придиDлаютьоя до найдоововал1-

1

доов1дчевих,

-

л1пших Ul~ со~ою. А чим виЩ1 тварини,

sокра•1ше ~е зиавхавtьоя.

·

·

·

tпк

З.цоров1 JІІ)ДОІХ1 оуоп1пьотва, орган1чно проІ'реауючи, твор~ь

асе ви~ форми ор~ан:L~ованооt:u, вах~вуючи здорову пра~одиу до•
Р0~1 n1.дCSopr І uо.nе:ння. З pc.,eJJtar<oм оу<.:./11 '!Тt:C:rDa роевива!З~ьоя
АЗ.аr>иа І ор:rавl.ВЕЩlіано-дер:кавиа оИСі'.і:емн ..
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теnер переживавмо

вюи:к1.

часи нашого народу,

кОJІи

питаи-

.ня .про ttoгo вдв~ст:а :н1коли :це не стоял·9 так· гостро tt не набирахо .такого важлИвого значення. Духе див4им став, що саке
в де~

npa-

час на шnальтах· нашо1 пр&еи поруПJУ'в!'ься nитання про деяк1.
nonr4cн1.· З:М1НИ 1 1. OCO~JIИDO ~ОJІ::І.СНИ:М: А те, ЩО. ВИОБ1.ТJІЮЄТЬСЯ

!NlR, наче мова йде не про вдн1.ст:ь,
дину українську л1.тературну мову,

а про роз' єднання, не про

а

npo

два

р1.зн1.

ви~ку укра!нськоі л1.тературної мови.

·

nроцеси

JiOBO
в
роз-

.

.ff маю на;r.ваа:L статтю О.Д-ра. Гавриїл& Костельника "П1.~ зи~

·ком єдности"
Сама назва

".Кра.кlвськl ВlСт1."',23,24,25,травня 1944 року;, 1/

статт1.,

не· nиnравдуе

яка,

здавалось

би,д1.лкок в

слушною,

на

халь,

вИк4адУ думок автора,що основне в1стря cnpяuoвys

rq>oтg сх:1..дньоу:країнських вiiJIИDlD на розвиі'ОК української

ратурно1: МОВИ!' .. в· ЗВ' .ІіЗ!СУ З .ИМ СКЛВ.ДВ.ЄТ~СЯ

Ч€ автор став~ть·питання
сь:кої лlт.ературної

мови,·

· · · Ось
:на MOLHl

npo буду;ва.ння
·· ·

JІl.те

3В.ГОJІЬНе. nра~ення,m

окремо! зах:Lдиьо-у:краlн

чому Я не можу nогоюіти~ь з п.з.лим рядоu його м1ркувань
·теми ·вааІ"В:Лl 1. nра.воnисн1. Зо~реме. •· Вз.льшсть цих
:L!lp ..
І(у·Dань !Шют,ь суб" е:ктивниtt ·характер 1 не в1.дnов1.да.ють даниv
ф:L

·.дологз.чноr Н'8уки,

через

що в читача. мо:!:;е

ск.пастпся неправдиве

уяпл-ённн np~ науков1. основи укра!н.рького nравоnису.
Автор робить

закид украlн:Lстам,

наче

вони~

·

погод~fючись на

з.снуво.ння тахих · '!польонз.зш.в'',. · як дощен;Тf~ .дОЩ.І!l• .ill!.!..~• не да
ли "nатенту" на галицьке доперва.; цeJнaorQ дyuyJ nояснюється
тим, що ''допlро". приt!нялось· у охз..диьо-у:~ро.їнсь.ках говора.х,е. .d.Q.-

neJ!дa D 3О.Х.1.ДІ!ЬО":'УКРQ.1нських"·· Не· в Т1.М р1.Ч,

що Цl слова nриГнJr

.JIIiC:P в о.хlди~о-україноьних говорах, а в т1.м; що nони з.цв:вна. пo
mupeнl. п-о вo1tt украінсь:ю.tt.територ].l :~.·вкоренwtись у р:обу~:L на
роду як

алова

щоденног9

ІЗ~:штку.

З

другого .боRу,

хоч

A.Q-

слово

цepna
менш nоmи})ене, а. проте н1.хто не· зв.борошн: Bll:llвrtтu
~loro,
хуль~ивуючп IJ л1.тературну норму. Вза.гnлl щодо .пексuкn укрз.їнсь
ха л:Lтературна.·чоІ)а

ристува.ннl.

лексикою,

не

ставить

дут1.е

н1яких

багатоЮ на

nерешкод

в

синон1ми.

дов:Lльнl:м

Доц1.льве

ко

l,и:кори

ст оnува.ння _б агат ого лексІ~чного скарбу .не вменшу в, а ·збlльщув mI'Y украінсько!. л1.т~ратурно:і: мови, робить ії гнучк1mоr И кращою •
.Аде на.Мбlль·ше ди :ву в на9 те.ке тве.рдее~~я: "А :uxe ж наше гаJпхцьке

аоперва.
:мудрl.mе tt краще, НlЖ доnз.ро-доnl.ру." Чим саме автор
П1.дппра.в"мудрl,сть" цього слова, чому поно краще за 1.нm~ - це
IJ~e його

__ ..

суб~ вктипн~

:мlрtсуванвя.

·

·

.

Не .менше д.nвним є' таке .тьердzенн.ц о• ."д-ра Г ~.Костельвикв.~

"Сх:LДНВХ\-у-краl.но·ька.
моп а
.., _________ _

/xl ба ще- в зах:Lдньо-уІСра!ноька иова?П ./

1 І с~а.ття г .косте.Пьника суnеречить принцаnам

MOlJ .08НаІ>чоі

наухи,
•

1. через ите я nримушениИ був дат.и .сnростJnаніІл в. окреш~ статт:L

.Але редаІ<дl~ . "Крак~nсьюп. В:J.стеМ". в:J.дмог.илась на.друку}jа.ти її
~n1.nmи

,

таким ~аном·громадськ~сть

D ф1лолог1.Чну оману,Ось чому я
nримушений цю статтю все ж wrа:кИ./хоч з.. а заnlзнен:ням/ нn.~рукува
..rи, щоб розDl.лт.и І!І!у:u:а.н фаль:іІtиnого рtіЗумlння ·поняття JІlтературної
моDи

l .npauonиcy..

·

Стор.

Р1д:не Сло:;о

114,
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~А.-,,,"..

К./ прояnпяє тенденц~ю вт~кпти Dlд спз.в ~ночого роду,
К1НЧ8ЮТЬСЯ Н8

-

а,

ЮІ

nисати

.иапис~, Л1.топись;
ка:.:.-уть

вам

lllД

ТИМ

DПЛИВОМ МИ

закинули

старl

о,

__ _..,

що не

формИ

а nриttнял"и !!~' Jатоnис ••• Новз. СЛОDШІ

-

nродаж

продажу,

:куn1ль-купелю, крут1нь

-крутеня ••.• Ж1.~очий р1д тут за.н1нчениИ на· чолов1 чиИ". І дал1
каgе: "Чому б нам Т1К8ТИ DlД CЛlD · jІlНОЧОГО роду 1 ЩО КlНЧ3.fJТЬ
СЯ не но. .. а? Чому тз.льки одна форма мала б бути добра, а дру-

. га Dпе н11? Чи це· не є зуб оz."Ування моІJи"? ·пР.осто дивно !Н1хто~
не збирався ю.коли
го роду,
сьІ<а

л1тератураа

.роду,

що

не збираєт-ься "тз.:кати'

tt

що І<lнчаються не на
мова

:кз.нчаються

не

mироно

на

-

... !! 1

користується

і_,

рему т,зв.nри:гопосну n1дшну.

в1д сл1в :n.ночо

а навnаки,

утворивши

А якщо

И

сучаева у:краї:не

словами

для

~ночого

них на.в1ть

бувають· окреш.

ок

вlдсту

пи /родоnз. змз.ни/.nроти того, що нам· дають стар1 у:кра1нсьхl
nам'ятники, то.це вже cnpвna не "чист~ар1n" /так автор нази
ває мовознаnц~в/, а довголз.тнnої народної традиц~l, на
яку
зпа~:tаюиь. наt!пи,цатміn

11чен1 ф1.лологи

.Категорlя роду

•

це

-

зш.нна .ка'lегорl.я, І янщо nевна груnа ·cлln в унра.1нськз.tt :мов1
8 l!],НОЧОГО роду nepet1mлa D ЧОJІОDlЧИй, ТО це - ОДИН 18 фа.КТlD
1.стор~чного роаnитжу українськqї мови, без будь~якого штуч
но.го вт.ручавня збоку фа'Х).ВЦln. Навnаки,
цеt! факт в горд1стю
уІ<р8.ЇНС:8І<ОЇ MODI1 1 ЯК бІl!'ато l.НШИХ, ЩО DlДрlЗНЯDТЬ Їl з-пом1·ж·
усз.х слов'янсь:ких моn, як оо.мобутню мову, що має свої закони
рОЗDИТІ<J • Д.о ТОГО Ж треба ЗО.DВ8jlИТИ 1 ЩО· ЗВ.ХlДНЬО''ІІfУ'RраіН:СЬ!Шtl
д1ялеJСт .пао.гал1 хара:ктеризув·ться

ap-

s.б.ере:rення-м ц1.лого раду

xa!юLlD1 .давнз.х з.сторичних nереіит:к1rі, на яких сучаона лl.те
ратурна.·м:оnа не мохе теnер вже ор1·внтуватися, бо· пона їх да-

·

.вно nереросла.

•

Отхе,

тnердхення,

·

.

що sмз.на роду nояснюється тенденц1.аю

".nт1.~ати ,DlД CJil·n nн.очого роду'·'

sовс1м. не виnравдує

себе n1.

~ nогляду методологз.чного, н1. - нац~онального. Форма чолоr.
роду здаJJна поширена D народнl.й мов1, Прошу сnитати nep.my-л:I:

nшy :&l.І~:ку нашу звичайну, просту,
є I<Jnlль?" -· "Нз., нуnелю нема·",

нз.u :ьюв1 не скахе .":куnел1."

неnисьменну селянку:
- вlдnою.:t..сть ~онаj· 1.

"У вас
D ШІ.д

/n· формl фl:-::.:. роду/. Так само

l1 що

до чродаж-nродажу /не:м:ає доброго npoдaz.77, а не nрода~зJ, бо
ця

остання

то nлутає

nанує

форми

в· poclйCЬI<lt!

мов1

в1д

n

С'lарої Лl'lературної мови

о"о.з:а

до

•

XIV

Аnт О,Р

ст./

прос

з

ста

ро-болгарсьною осаоnою а фантами сучасної укра1нсь:кої
лз.тетарурлої мови з народною основою. · ·
·
. Розв' лзуючИ .npo.nonиcнe nи'l·ання форм типу ступень-ступня.
автор через необз.знан1сть з 1стор1ею· унро.їнсько1 !lODИ
ста·Dить в оди·н ·ряд сл.ова: день, пень, учень та 1нm. з слопами:

KaJ.f.Lнь, .ROp~FІ.Qj .ЯЧ.МlНЬ тощо, UD8Ж8ЮЧ1;1 Цl СЛОВ·З. пrmятками І з
nуапила про nиа~ве Е/, "Чому Із таких слощ1х ~ не виш1.дне

jко.иеня/, це ф1лолог1чн1 субтельност1" •

. .

Цlлко:м: суб'ехтивниtl,

м1сцеnо-д~ялекtни~ х~рахтер :м:ае

твердження автора. про з.менникtІ м1шаної

вз.дмз.ни ю.l Р.

йому ди

вними здаю~ься форми: маляр-маляffа.-маллревl ••• ~н·радить Dl.~
МJ.НЯ!И: маляря, m:коляря ••• -на тl.
пз.дстап:s., що в цих елоnах

~бер1гnє свою м'якlсть. Ду~е na~o тепер сnеречатисл,
D
якltі саме груn1 сл1. Б :2 з бер1.гає стару м' як1. сть. Це :Jдча.
з
НО.ЙD[;.:JJ:ЧИХ nроблем укра1нсько1 морфологl.!_, 6о ~ дос1. ще не ви-

R

·рlmено точно,

як1

)141 :ю.шаної груnп.

саме. слова на~

sал1.чити

до тnердо~•яха1

Тоб'і'о не встаноnлен1. ще ме:.11.1

:...~мпердз..!іня .Е"
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no

не досл~д~ена ще
вс~М мовн~И територ~! смуг nоширення цього лви
ща. НаJЗl.т:ь !!. зах~дн:ьо-українс:ькз.м д~ялект~ ви:мова-:2 дуж.е нерJ.вномl
рна. От~а, немає н1чого дивного, коли о.д-р КостельниR вимовляє
R
м'Яке

в .формах:

маля:ря,

школяря

~

ти м~шану груnу 1.менник~в на Е•
в~рки чи якогось д~ялекту,
ти до л1тературної мови.

.

·

не

на

ц~М

n~дстав~

nроnонує

скасува

Але те, .що в особлив~стю якоїсь rо

завжди

можна

безоглядно

.

заnровадхува-

·

О.д-р .Г ,Костельник не nогоджується е nроф .в.nанеt!кок, що слово
:м:ногий" вважає в1д:мерлим •. "А многиt!" много в Галичин~ не т~льки ~~~

ве_,

але. цв1те,. а також у загал~н~й укра!нськ~М л~тератур~ воно

в~

доме". Ухиляютьол :.&: в1д цих слlв,.':J~а ttoгo думку, тому, що "сх~дним
українцям 2анадто "заносить" русизмом", Не в т1:м р1ч, чи це русизІL,
чи н1, а .в т1:м:, JЦ.О українська яа.родня: f1 л~тературна мова :мають cв1.tt
екв~валент багато. Кор1нь .!!!!.Q!,-, що чергується з .мноz-, зберlгаєть
сл

теnер

в

рlзних

словотвореннях

мноzина,

множн1ать"

лlстично-урочистих виразах /многl лlта/ •

.

Особливо велике незрозум~нпя:

а

такоz

в

сти

викликають nоленення чергування

О,Е, як1 не ~ер~у~~ься з І lворог, ден~ тощо/. Так,наnр.,о.д-р :Кос

тельнцк в1.дкривае: .новиМ ".за:кон" /або в1.рн1.ше nереносить nого з
vа
дярсь:ко! мови на українськиМ Грунт/, на основ1 я:кого о не черrувть
сл з! в словах город, -ворог, серед тощо. За:кон це~ дЛя мадярської
:мови в1н .формулюе так: 11 дана голоо1вка в 1tорен1 nотяга.е: за собою m:ку саму або сnор~днену гол·осну в нарост:ку

..

в

так1

аа:критих с:кладах,.

:ко Пlддаютьсл

коли

зм1.н1. на

їх

1",

nоnереджають

На ц1И n1.дстав1

oa:w.

Тут автор робить дв1

g

й

голосн1,

!ra ~

не легв

вели:к1. nомиЛки:

nо

перше, не можна за:кони одн1.єї·мови механ~чно nереносити до другої;
кожна

мова

розвиваеться

Н1чно

за.с_тооовувати

за

за:кон-

власними,

одн1.є:ї

своєр1дними

мови

в

-

друг1.tt

1

законами;

значить

меха

nриnускати

ся вели:кої методолог1чної помилки, абсолютно неnриnуценої в науц1. ;
~друге, про те, чому друг1. 2, -~ в словах ворог, оеред не nерейшли
в а:_, в науц1. 1.снує· зовсз.м 1нmе nоясненнл: другl
~ не nepe!:tJIUlИ
в
1

l

2

тому,

цо

вони

не

основн1.,а

вини:кли

n1.aн1me

в

насл~док

розвитку

вноголосся /ворог :1з ворог'Ь, молот ~з молоть/. А що в багатьох

nад:ках

сnостерrгається

порушення

ц»Ого

янням 1нmого за:кону україноької мови
ниИ закон чергування або вечергування

-

закону,

то

це

полонюєtttся

n~

ви

.IQ.-·

закону аналогl!, Коли основ
о, ~ з
rрунтуєтьсява 1.стори

!

v',

чн1.tt основ1. 7зникненн:.я глухих ..ь, ь та Ух перетворення: в о,
то
закон ~налог1.ї r'рунтуєтьсл на основ1 народньої nс~1холог1.!. В н:аолl

док

цього

там,.

де

часто

цього

порушуються

не

повинно

ооновн:1

бути,

1.,

nравила

навпа:ки,

чергування:

вони

не

.Q,

~

в

чергуються

!

таu,

де чергування саме nотр1бне, Та:к, п~д вnливом аналог1! Вlд 6агt1ТЬОХ
зд~1бІІ:LЛИХ форм, .де ! в за.крит1.м с:клад~, утворились адр1бн1л1
Фор
ми

1.

в

словах

корз.вон:ька.
ПlД ВПЛИВОМ

гол1вка-1.

гол1.вонька,

Форми родоnого множини
ВlДПОВlДНИХ форм lНШОЇ

сnр:аяє рухом~сть наголосу:

дорlЖ&8

1

АQЕ!~енька,

кор~~

ж

дор~г, 6..Q.Р!В, гол1в то,цо виникли
ГруnИ СЛlБ: ГlJ2 1 Q!Ц_§. 1 .!9:._І:!_.l!,ЬОуУ

борlд-борода, стор1.н-сторона •.•

,

але/на

голос с~алиtt/: кv~Рд-колода, сорок-соро~" сторо~-стороха тоцо. Так

nолснюються ~l.scлlвHl форми: бер~г-береГ~,

стер1г-стерегла, але/на

-

•

голос ст мий;: колов-колола, молов-молола, поборов
nобо;юла тощо
Закон аналог1ї nоп:ирюеться И на. слова тиnу ~...Ц_!, Дlне~, .т:.

.

жок тощо /в1д к1нця, Дlнця: ••. /, я:к1 в статт1 о.д-ра~стельниха 8Н&

ходяжь соб1

якесь овоер1~не пояснення::

в1.н nод1.ляє

слова на два

оклади /:кlн-ець, Д1н-ець;, 1 тод1 nерший склад виходить у нього за

критим. Тане. nояснення аж н1як не в1дnов1дає 1сторичним nередумовак
виникнення

цих

форм,

Автор каnе:

"че

т1.льки

mк1льна граматина nод~-

.

.

·~

Стор. 116.

лнв

Р1.дне

т~-- рл.рва

тах,

.що

1кання:

виходить- в

вакритому

склад1.:

:.

Слоnо

кl-н"ець,

р:1.-жок,.: р:L.-.вень 1 т-.д •. ~ .ал·е ·кожний творчий дух мови добре розр1.в

н:яе:, щ.о:~кор,l:нно.і· при:rоло.сної не можна ПJШЧ'lnат-п до· наростка, ·тому
й вихо.,ц.~~-ть:.ll.ому іка..н~.f.[: :6 закр:итпх. складах:. к1-нец:ь:,· рі-вень".· Hacnpa:в.u~~.IIOI_I.9 -не.- -так,·. Порl·ВЬІ·• дв1 ·давн1 фор:мп: коньць 1· кон·ьця:. На

п:1.дставі · за·кону зникнення: tt перетворення: глухих к1нцевиtt глу:Х:ий · ~
був зав;;rд_1!. qлaб~Itf·. ~, чеІЄЗ. 1'е ;зникав~· а· дpy.Nii'f в~д к1нЦя: _/ч"ІІ перед· ·

.. слабим/.. ~ув. з_а;вжди: щІдьндt! 1 через те. п~р~ходив в .Q··аб~ ~.Крl:м то
го~ сл.а~иі1· .глухий.· був також з.· перед rолоо1вкою" з. .чej>es те · в1.н
теж-:: зних~в •. Q.тже., ме,.Є.м-о· такl ~Мl.ни: J:<OIJЬЦR дало _коне,ь, а· коньд..І!к.:Lнця, •. В :nepmм: слов• · ·.2. не. могло Пе;>еИти D 1. /:кон~ць ," ~о це
.2
стояло nepe,21 ,!,·.яю~tl n.epettmoв в·~ ;конець/, через 40 ~е могло 1Jlд6утися ... ~ого самог.о. ф-онетичного процесу, що tt у !!!!!·<·'В .друг1.м· слоВ1. ..Q nерейшло в !./н:Lвець/,. :.~9 це _·..Q с~оя:ло перед глухІ-Ім,_ я:к~~І
.
~ник, викли:кавmи зnну ..Q в ,;,. Форма ж J:tJ:._HeЦ! lзам.оч1.ку~ано1 ·!С_Q
нецьl :м:щ~ла виникwти п1:зн1J1Іе, · п1 сл л того я:к вlдбувся процес зни- ..
кнення_г.~ухих· :1:- Q'1'&~ ·д~лти еакон ·анало:гз.ї,. як нaJJp.~ ·. p._riJ.шJ . ~е.:м: •
..ц1чёі з ·!19.:~,. --побратися /зам~. п~братися а nс>б:ьрати~де о не
пере mло в 1 .• Або форми: : вод,· вигод, nригод, 1.стот, сух.от, :мед,
народ то.що" де _Q, і_, основн~ · в:е- переИmJд'1__ ]?_·_ ~ • п~д: в~~во:м: форм родового .)3~Д :М:~·НКУ З. Н~ОСНО!ЗНИМИ .Qi ~: 'Б1ИОН 1 В~-е~ 'lОЩ~, ~
.. .
.
Шл.r:r.:А:ом. аналог~-~ в.И'НІП{а.:

па.ра,n:ел:Lзм форм:

бе-рег 1.· бер~г,

хрl

ну 1 хрону /пор.• давн.:хрDН)т/··т-ощо. Цей· паралел1зм; _ц·~Лком пр_ийня- .
тиИ ~- в л1т._ературн1М: ·:мов~. Зв1дци ми бачимо та:кож,-. яке далеке в1.д
науков~ ·~имог пояс:н.ення паралель-них фор:м берег~ · ббрц ~у ''о .·д-ра ·

!{остельни:ка; "О~~е·. ·берег правильна форма, однак :r.- ~~ добра~ бо,
як Ог1е:нко каz:е, "зм~на· даnнl~· чистих о та -е ·На 1 ,;. де· наttголовнl.
mа OЗI{~ll_ самост~И·ности.:у·І(раїнської мо:ви" ~-Циту'Dан:ня І-.0Г1ЄНКа Д.ТJЯ.
nо.е:сненн,f.[ форм ~-ерег 1 бер1г :абсолютно недоречне~: бо· воно · т~л.ь:кn

.sбивае: читача а

ВзагалJ.
гува:шrя:м

.Q,

пралдИвс.го шляху~:

.

·

··

вс.:; .. ПОі1СІіенпя у о,· д-ра Кост~льниt<-а.·, ·зrі' язан1.
~

з

1:, 1

дуже

су:м:ю.вн1

J..

вимагаютЬ

д·о· себе

з чер

критичного

JJ.Jд;x.oдy. Moma nJгодитися т~ль:ки з оцю.( .поясненням: "Слова борють
ся:, JJ,Oб. ~х не В~l.:JУ.Бати з lНШ.Им:и, ПОДJ. бни:мn ~ Пророк Нl.К,ОЛИ не !ІрІ
йме форми .!IQ..Q..В!.~, вироr~ не при:tl:ме форми · вир1R 1 бо тоД1 1.менники.

зм1mались ои-аодною формою д1єсл1в". Це пояснення: слушне тому, :що
тут 1деться про ромофонеми,.

як засJ.б уникнути гомони.а.1

т_а:м,

де

треба- ч1.тко провестn семантичне розмеж.уваннн.
·
Наприк1нц-1 подаємо свої завва·::tення на деяк1 др1бн1. питання,
як~ б_езпорадно с~а1нrть автор, В1н .заnитує,. чому дое:~:_, але _Б.1..8.Щ! ;
гн1т-гн1тУ:, а не .Ш~'tУ.; в1д~uтиtt - Ш\_nерто; а не Q!)l_epтo, тощо.
tlaЦe насамnеред мушу завважити, що українська· мова, як. 1 код-на
мова, має 6езл1ч загадкових форм" нк1 складаЛися tt розвивалися ·
стол1ттями, збагачуючи нашу :мову· численними нюансами Бимови;ц1.~
анс~ сп:риймають~я.украї:нцями ще :з молоком·матерз.j_і нема н~.я~ої

потреб~ mту~но 1х. ви:кореняти,

спро.:пувати -с:кладни::-1· орган1з:м :мовно

го апа1)ату. ТакІре ·питань :мо=-tна поставити безл1 Ч,

але чи ~ 1L~J?TЬ

вони DCl ю.. дпоmення до· nравопису? Чи ж сл1д такими др1бниця:мп за
йвиМ раз нагадувати про те: що не викликав н1.якого · 'СумНl.ву .Ha:ulщo, наnриклад, .ш::-учно вводІІтИ чергуDання · ~ 1:- ·!, /гнlт-гнету/ там,

де ~ого в нар oд~ff 1LOBl не lОнуе:: сир ::т1д гqто~ ле:шть~
ХЛlб,__ Г!ІlТИТИ
._ ____ _ЛЮДІП:у 1 ГН:L'l'ИТИ на СерЦl Tu40• 1/

.......... .___

гн1тити

1/ Дuв. Б. Гринченко. Українсько-рос1Иськи~ слоnар, 1925,· стр.
336о
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Але ЙаИ61.льше дивує на о намагання ав'l'ора ваnровадитІІ ~юрми: отрертQ,~'
ОТВО,.ЕИТИ: "В СЛОВНИКУ Є ТЕ ОJ>ИТИ_. TBlp, ОТБlр, 1JlДТІЗОрИТИ та lНШ, ЧО•
м:у ж :не:м:а от в ори ти?" - запитує в1.н. І знову дал1 на адресу'' СХlдв::> ·•·
української· л1тературної мови·": "Це не е вир1m.ення самого Панеttка ·, •,
в1н це

~внв

з1

сх1дно-українсько!

л1тературної

мови,

але що це

ее

немудре слово ~lдвертиtt, в1дверто,. н16и воно nоходить в1Д ~~l:Pepтl.!!1 або дц-вертати,. а воно мав походити в1д отво ити".
·

-·ПодаЄмо ·етимологlчну довlд)(У-~. Кор1.н:ь' верт -

вlдвертий/, тцо йо

го ш:r знаходим_о в веретено /nopl.в:ra .оаиоярит·. vaтtanam · ~!:kрученняJ ве
ртJ.:~пш"/ мав пepDl.CH~ значекнн "заховати" •. 3Б1.дци укра1нсь~J.
пере
та Б:l;Д. :Веа 7-'. "ве;ртlТЩ, зв'Язувати" е. е~ереЖення~ lде! "-за~оЕаТИ 11 Jio..
р:LвЕ, сер ськ~ u.ерата:"за.хоnа~и''.., заврети ·"захова.~ц" .21/ цей хе RO-

.plH:Ь· лежить

fЗ. слрв1 .верт1тИ· з nерв1-сним :ЗначеІ;Іням "~а.ховати" ,т_об

1.

т о крутити /Dерт:Lт.и/ в метою :заховати. щ.д нашог.о зqру-, Таким чинок,

ЛRЩО. де коре!fН. верт

що: м~~ ~на чення

-·,

"заховати",

дода'l'n

npeф:J.ICO

·

]ЦА_~ .. ,. що надає сдову uр~иле2Щ.ого зна.чеіrня /пор:L13н: в~дтворити, ;з~д
будущз.тй:, ві)1родит1t/, · тод1. матш!емо в:Lдве.]тий, ~~о.. OJIOB'O вара;шв
щось

протилежне

тому, ·що

:rзир-в::жає

сягав перв:1.-сного..кореня вор

--

кор1.Н! ·веlт-.

Дещо 1.н:іnе · значе_нна:· :має кор;~. нь в ор от...

отворити,.' от во-рот/,~

що

- :1.з значенням ''заttинати". -Пор~вн. ста

рослоrз1 ннське вр:ьти "зачинати", JІитов-оьне vei't1_ ·"зачинв'l'и" 2/.Звl.

: дц:и

нопо,

що

·Костельник,

оловl

n
а

0!, 1

отворит.!. .:nрефз.:ксом буде· н·е .Q,

що юз.дав

н,к думає

олоuу протилехного _знаЧення

l.

о.д-р

ц1лком ад

. noвl,r,;ae су-ч~с·ному українськоМу в':Lд-. В українському.. слоuотвореннз.
'-цеtt-Еор~нь не прищеnидоя,· а: тому не мопна оRазати н~ Dlд-вQЕ.И.!,!
н1.
1

от-RОР;И~и /пор;~.вн. рос.: отnор1!т:ь/. Зв1дци видно та.Rож, що сrвQJ?ити

·

Н:l.ЧОГО

Сm.JІЬ.Я.ОГО Не М_ае З ТВОJ]ИТИ, TD;Lp ТОЩО.
Обидvа ц:1.. :кор.енl ве,РТ- 1 ·ворот заховують в со61 nерв:tсну
1дею
оем:штичної сnlльв.орти ; винонувати д1ю .кружлання, щоб захо:r;ати
рз. ч

в1.д ІШШ?ГО зору/. Пор:t..вн. унр, ІЗlдвер.тиtt 1 рос:tйське ОТНОQП~,

_2!-

щ_~~-~!_~пп1. -':Яе теnер цl слова виноfrу1о'ТЬ з-о~к в~дulll'H1. одна. в:t~ од
НОl 'РУНІЩl.:Ї., 1 uив од ити одну форму з друго1. н1.як не можна, б о і! ~Q
J20тa по:~одя:ть __1з1д
:н:кц1~.ьж;

того ж норен;11. nорот-,

значення,

тоб'! о· я:R .. назва

але

реч1:,

'!Len-ep
нкою ми

, кpyiOIЯH':iH·/rrOJHDH. рос. ВОрОТН1іІХ·-":КО:МlреЦЬ 11 /.
·.
Bc:L nодан1. D.дце- наn заtJJ.3а.хення tt мlриува.ннн,
тею

о.д-ра Костельнина,

йдуть не.uа mсоду,

раїнської л1.тературної моnи

1

npan.onиcy 1

ьоно

1rac

лпше

·

виконує11о

nикликЕшl

стє..т

а на :користь єдиної

ак ознаки а дноати

Фу
,ц1.ю

ук

· ~т:rсра.їн-'

сь1сого н~;роду •.. Немає tt не може. ~у'ти д~.qх ·лlт~рату:рнд.х uов -- /с--.А1.д

пьо-у:крз.І.нсько1 1

зах1дхьо-укрв.J.а.о:ь-к-о1;,

окремих унраїно~~ народ1n,

н~vає

1

не 1-:оже

бутu

дn ох

·

І

__ .. ___________
1/

...

~--

А. Прео6рахенсJ,:кий. ЕтимолоrИчесю4t! сл оn.~
. ..... :ь

кDа, 191 О, стр.

~

74-75.

2/ Vondran, Vergl·, 3lav.Grara. І_, 442

·

:f

русского яsь1ка.Uос-

·

Р~дне

· С~ор. 118.
-·--··-·-·'"''····--··

,..
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,.

~ОДЯКА

Слоло

З .: ЗАСТЕРЕ;.шmтмИ

:/3 ~риво.цу рецевз1.~ в.Д~ріса~ииа ·" :Натурал:tа~ .. на роз.цор1:.t:.-2 "/

.....

.

~

.

Лlтере.турl.· потрl бІіа с:критика:"'чора.цниця,. -КРИТИRа-дзер:кало,

.

що· В ·ньому .. ПИС.ьмеІц~::цв 6a'Ї:t~J3 би ов·ою ТВОР.ЧlСТЬ. В пеВНl.Й дб' S:К
. ~п:в::Lзацl!~ .І. :tеФІ~ .~е· ,~;зер:Кало не вриве 7себ:то· KOJIIl цо не ynea.

·· ре.,цrсена чи ке хи6І;t~· ·_:критиха/, то пись:меннu:к мв.е змогу перев::L. рати: ефек~ а:вн1.ст• зд1.йонення сво!х вв.дум:l:в. ·r за такий прав ..
_дщв:иtіІ по~аз

.

його обличчя письме~:к за:впди. вдячний :критикО:іl.,

Таку :в.и; .в:чнl.от:ь,

·

иа.при:клад,

Вl..Цчував

я· ;я:к .дnсьме~и::к

свого ча

су до В.Барии за. qт·атт:L пр:о. "Цпвор:Lза" й "Зи&іtдевиИ о::карб",:хоч
··:вlн 1 »lдзиача:в :у -~.их статтях. :~е. ~1ль:ки r:tлюс·и мо1-х твор1в, ~ .И
мl.нуОІІJ:, ;вдя~І{Й ~-- т·епер таІ< оамо fll В.Дер21в.вииу за кр~тичний
розгляд мов! а·бlрRи ·"_Му~а'1 ·ра·аом з денними :tнr.:ими моїми nпсан-
ня:м:n,

.Я: ра.д.щй,

щр. Вl."н. зрозумз.:в

основну спр,в::мо:ван:L.сть мов! тво-

.... рчое~~и яв ."виQ'1!.~.~л~ц~.я ••• людини й природи' з позиц::Lй '~к_оное:к
. . вентвого -Ві~~ураоl(lв-цу" ·, Пра:в,ц~,. а: сам. називаю свl_~.:. нацря:ма.:к ·
·· ·"ШІrракнм· а·бq· 'збаrачени.м pea.tt.l..З~9M~':,.' але тут ров~1~1сть T;J.i11Jь.
юr в терш.нах, б-е, як .цов1дуюоь., .. В~Дер:LІ:авпн вхива~ . цьо~о т~рt
· /"нв.1!урwп. вм"/ в розум:Lнаl.. р·ее.л_з.вму, А мl..til. · -~'п.и:рокn~ або ~~ба
гачевиМ реа~1.зм" .:І:І~др:Lзняет·ь.о.я· в1:Ц реа~п.зму ва:ага;Іl. не принц~
nов о,

а т.іJІЬКІІ ширшими мошхивоотя:ми щодо формальнпх_ шукань.

Вдя·чиий я в.дер:.!авпиу и _ва о~ЛиЬу'.- оборову мо!х сатІІ,Р~ЧПдХ

твор::Lв, що к1ль::кз.оно

/ я:кщо.

:е~J:І'і'И_.'·й·. недрукован:1. pe:ч:tj

в :мое :му

·иа.ц6а.инз. ·nереваиают:ь.
. :'- · · · . .
. .
.А.пе попри це я nобачи:в у: .цsеркал:t його кр.~'l'и:ки ще й те ,
.. що його пе оnод::L·вавQя та:м,.nобачити. Я сnод1.вавоя 1 наnриклад ,
nобачити· р
з·~-о ха р·а й терн 1. сть
у :мl. щ ~ип х

у

з б

. В:

И Х

н

и х

ц

::L·p

С

1.

,

а

z

В

рече~,

1.

l

,Ц

О

:М

О

'Ц. ~

тимчасом :критик

~.е о .ц нак о в о
s ад у u а~
О' Д Н а :К О D 0
Б .И І< О Н а ·.

nо~в.~.~~

в:есатиричнз.

речl.

т1льюІ

я:к

неов1.доме збочення в1д. :цритама:і~І-!'01. :моїм писанням 'сатиричности.
~е· ХІ: я: не хо~ 6;Ути. т1.~ьки qе..тир~ком~ .Та й .б~льnот:ь ;речей я
. ІІО_баЧІ1В у дзеркал;, ~е D тому :ВІЦ'JІ·Ц,Ц1.1 .ЯКОГО Я ХОТl.В бу_~ !м на
·,цатn, Я ОПОДl:ВSВО~. побачити "Oq:t 1 ~ у D~'iJ::1JIЯ.Ц~ nСН.ХОJІОГ1 ЧНОГО :ва
іuоу без на~~ен:піе>Го. ~атяку на"·q~·.'l'Иру# а _в н:ього ~е аат·~Іра.

Ревнощ:L" - це ва мої::м задумом nсихол ом. чна нове.пя, а -.~· нього
... "nобутовиtt нарио'', "Грlхоборець" - ц'е д;:-л мене заперечення:
васобом сатири абоурдивацз.ї 1дейности 1 а в нього - "сатиричв:е

_виов:&.~Jtвння nевних ф~аlолог:Lчних :моментl:r:",

"Щось

б1льш:е

за

Dlб" я ровумз.ю як ствердження нашої нац1.ональн:ої 1деї /засо

бом доброзичхивого гумору/, а :в нього - це "сn~оба нац:~.ональ

но-г~о:м:адоьвої дидактики та проnаr'анди". "Муза',

день

, "Хужа дав" .. любовн1.

легким гукорок,

11

"На Велин

:LO'rOp1! вабарвленз. - nepm_ дв1.

третя.- І'ротеохним,

а в нього- це "найбаналь

:ю.ша nобутовщина", nодана оенти::ментв.л:ьно за рецептом
"цукор
ПJІЮО сахарина" ••• Ц:::І.лком вб::Lглuсл :мо! спод1.вання з одl.нками В.

Дер~в:на т1.льки в ровгпцн+ т-рьох речей -реалlстично-оатпіи

чного Jlюдвного накв:зу , такоГо :а: своїм хараІ<тером урпв:ка . В
,лз.совl.U гущв.вив:L." 'Р&·'Рnравд1. /c~lдouol/ оенти:мев:та.пьної "Мав ..
RИ 11 ,

•

.

.

.

Зваj~ючп на то~и той хараитер своїх nисань, я намагавал

добирати И в:L.дnов1дн1. ко:м:nозицl.йнl та стил~стичн~ заообІІ,На

прrнслад, у любовних новеля.х, nризначуваних для: ч:итач:~..в nевноУ
ватегор1.1, я св1.домо вwвав фольклорно-утертих r.~·rакп~в"/"тре-

Рlдне СлоDо
---·--·-----~----··-····..----- .......

·----··-

с !r ор •

11 9 е;

мт~.uе., ях rиб:jH]!,Ra тал"/ та гс..лу:6лпвrtt форu 3 .Але дu oo~amu.x а
зШІDав :1. ft.м,

.це тре6а. було д&ти Г3~мор!"с~л~а~раm.чш. в1дж~~и
?. ощо/
~ А •r;Імчноои у дзерІUUІ~
ирИ1'ПІСИ в.дерrсавипа я з ІJ:ахом '\ побє.-:-::иЕ 11 $ ::Д{) ц1 засоби - ~;е , ••
"опон!Іаmu. яІСз.сь :1. нес~ttу.л:. вийп-п старі:)чо~а еротпеху, ~to,
рае

/s ·"ХуІ<а дав" 1 "На :аели:кден!/'

1/ ·

удавеоь до nестливих а'І!-::е>І-Ібутз.D· ~1-~Іочqо;т.р /або чогось до не1 по

.ц:а.бв:ого/ ;·~, :вие ~-. · оnинu;!і'и_q:ь лад в~ /,~ /. сtrромоЕен · · ах захJІинавтьоя~

А .цеяІQ. З,\)~~t~~ro·~н;a_D~~eiЩJ(~y :~pи'!\JIRa ·. мо~х здр~бн:ьлІtt сл1:s
:\.п
uх форк про.отG._- такu й··~ :іl.С?~т:ь :н..І.ПІІ) не··.-~ІШ:Lее.!t :tre за1nсть
вon3. .цв:в1ночки" ··/х:в~ти; n JI),:COD:l ДЗJJ:l.HKU ЧИ' ·.дзвени" 1 Af о: чп ко~
ве. назвати вороте-ньRу сn1дн~ч~у мододеньхр;L.д:а.:вuни "сш..цвице•"?
Вва~ав я -~аz<ож доц~~])ним.~ CTU-lflcтичнrtt· ~lf>J(У..Вань. вuти в ono. ·:В1..ЦВRНЯХ ·В ГаJІИЦЬІЦ)fІ~ Іtи1'~Я: JІЬО~8JП.ЗШВ ~·1':l.ЛЬRИ пе ''рлсно"І/,а

".n-

. в· опов. "Грі±обо:рець" /з Х
риотичнпх творах,

'tИ "ад гов"/, l

на мою

о.рхаїзцlв 7 Но~о~,!Орt:в у бе.пет

no;/ -

думRу,

пе

nартс

в~и:ватп (власне,твори

в мене їх ... ~:g1.м "nlдn<)чиnо.нцl.в"

'l'a "чер:іtаН"· хе
.· ІLВІ 1 б·оа· "mв;пч)г:к": не- м1.'1~ ~~:Ііуд'ь.І:'а:РЕо.-і-rіq.т е·сков'цй •• , повотD~р", а
MapiCoDe ;Во:вчвове

олово·' -вз,яте· з ..в:а.родд~. у_ст о
Хож1.в я nобачитп у ·дзер;калl нри11и:ки i:t якесь в1д6пттв

коlх

оюзеtиих побудов·/зоRрема з н~сnод1ваним :Кlнцек/, але кри!L'пв,ва
щuхь, .:ве на11я:кgув не. це

й

словом~

ба ще

~ уr:;яв. ІЮі глувп

заштеа

' 1 Ти

ив: одного ою~ету дlЯЛог.ом
мо~ МуGа!'і •· А ~и u .. _.._nросто nй".
Мабут:ь,. таки· сrіравд~ _сЕ~;;е~Jобудова. та:к аансхална в оучаонз.І
увраіво:ьв1.й nрозз., що наю. :ть :крит1~:кі:І .ripo це. :заоуваrІJІ І
Отз:tе та:кп Д()водитьсЯ D:І.дзщз.чиІJ.'И. роз6~zност1. ш.:.: ..tо!ІШ про
еtсцз.яІПt .:t ·об' s:ктивlз·ац::. ею: +х У. двер:rніл~~· ~рrzрнш •. Од'~': о в дDо::х:
~ут кохе ~ути пояснеЩІ!іМ -. ~d о не:тратшль~J. npocRц~1 у nпс:ькеиви
. Х8 1 .абоа ЯК1СЬ дефеІ<ТU_ D ДЗ~pEaftl~*PZ~~JЦ·~·•
; :~. · · ·виоповох а цього. nOD!1ЩHL ~:~робuтБ .~ оч:ещ1дячнn" ·та :~.вс~аицз.я,
•о ДJІа ..:неt· !":в ори .11 nриане.чеп:.~ .. Чи'l'_а-q:~. !І_

.. . . .П.,с ~. Прuро. вРа.хаю.ть

D.

рецен:з:l'ї · J..о-дер:Ш:юина ttcгo брута.пьв1.,

6е. ·й обр$,злиІі:J. на адресу nисьме1пШRа. -вис;rQ..rш" я}( · о.т сукн1в,

чи

в.1.~ .мае "дdбрий :розум";
як· t! crape'ti'и~ : еротІrз!lі! . т :іщо_. Нев:tе
ве
кошtа буJ/,·о д.ього рисловптu п.рІr добрс,зич.л·1Іиlм ·crєnл~RН:L D xopeJC-

. tн:a.JtLй

ф.ормз.?

.

·

., ·

·

· ··

· . · ..· ~-

.':

~.:

'

.

··тво:РЧЕ ЗРОС'r.Р..ННЯ

•

/

І

.

.

.;~

СQ.ти;~ю....

' . -

:Всю нз.ч п~ет н·_е onan\t :н·е _мj.~. З. доса.дп_ срn!'и.

/Поети u з. мuстц:1; · тDJ<l :х)_:алинn зна.ют:ь 11·
Бахицуп реііензед~ ~. ,що ·r·.1.pll4'., Rострубо.т:J;, ·

Що D RИХ НЛЗСН).;:Кl:Ш С'І'аЛ.5 1 ··8.:1Ш1.Х:У ПС Шl.ЮТЬ •

Поет l(puч.aDt ·e>on-:1. :-:.·?.. т~срч~ сили і(.>~ти.Ь,.

~

' '

І

n пe.{tJio цо.сила.в . .1;mx ·r<р:ІттппІJ_ по}'ІоДJ· ~
! ЩОб ПlДDИЩ,:'l'Ь CTIIЛJ:J :., H.:l П~ ЧЦ~ ~·r~D ЦЩ96ТИ 1
Мnч~ючи: nepo ... n· са.тJ Fслопо:ьну

.. ---···-----.. -~· ~
1/ QI!:Q це робив
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о;.;.у. ·
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Таок
J!. 6~ :EU.~·R не ПJ.Д DПЛИDОм' .В.,~ар:кИ.:. у ЛROrO
8
"біn:ь:~~.ор~з.- ~DOJ>:l.~ ~о.іqблив1 ~ормд. ,недореч~~- . 1 ,яR цr: :.· я. :вlдs:вачав
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·

·
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tнlсть Василя Шеремети,

Розд1.1.ш· з роману •. П1слямова

Б, Подаляка /Мала б1 бл :а. отена МУРу; Ху,до~~ня л1 ,_.ера тура, лз.тера·тур
ниИ Додатон · ,цu гаветu "Чао",
1946, от,4~.

вип. 2 ·І Видавн1щтво "Золота :&рама",

·

.

.

Тут оnубJІlНСІвано лише и:евелuюtt-1 урив он 1.в ромаІГJ У, Самчука
~.l'нlсть:ва"пхя Шеремети"- роману, що д1ста~ нагороду на Jil.тepa.
·тtpнouy нон:куроз. 1944 р. у JlьJJ oJJl 1. п1.дтu о~юв - ва. noдa:unм у сти
о.7:r"1й nз.олямоD:l. формулюпанням Е ,Подолв::ка nроцес Фс-·рмуJJюшя на
ц1.онально-ооц1лльноt СD:l.домости та осягнення культурногt:· рlJ•ня
3.нтел1r'ентн:оі людини нашою гз.1mавlttною молоддю на Волип1.
десь у

Dl.ДTH!IKY М:1.3 1920 - 193'J рр." /ст ,38/,

Зровум1ла pl ч, щи крІrтrхчна оц1.нка nеDного ожремог.9 nптягу в
в:еQnублз.ноnаног: ою~етuJJого тнору 61льшого роам:з.ру- не :м:n::te
не

бутІІ y:м:uDiiOIOJ
Оамчук

CTl:t.DИTII

надто,

коли агадати тз. л1.тературн1

nеред

ООбОЮ

D nep.my

.-

чергу

завдання,

ПОНОЩІЄl.ІНЛ

лк1. У.

DеЛИRОЇ

nоп1отяроькоі проеи та nеренеоеяня 1ї з етнограф:Lч:но-побутоLого
або ~ ООЦ:lЯ.ДЬ'Но"-ПОбуТUі:ОГО ПJІЯну На ПJІОЩИну Н8Цl. С>На.JІІІНОЇ :1. · СОЦl
ЯЛ.ЬНО-ЄТИЧВ:О! ПрОбJІеМаТИКІІ, СуДИТИ про D1ДnOD3.Д:Нl KOHnOЗIЩ:Lt!H·~J·!I!eMaTUЧII:l ,цоаигнення а~о неDдач1. anтop01J1. на oaнoDl надто
об.м:е
:аеного матер1.uу тридцятьох з.з чш..rооь отор1.нох - anpaua 6еанад:L

liDTUpOM ПlСЛЯМОDИВтому-1 ЩО nnдaнutf ТУТ еnlЗОД

·:Ина. 3ГОД%о/8МООЬ З

dЬJa11o для t.•нремоl публ~:~<ац~ї досить пхучно,

npr.zpoди,

D'!J, 1

ЛЄГJС]. ф:LJІООоф~ЬК1.

прпкрашу:ю!r~t

11,

та 1.0ТОРИЧН1

що "оокопuт~ ош1си

D1.ДСТУПИ"

Dдало ДОПОШіЮ
"а тшrу наD1ть б~в попер,е.l\нtоrо 1 дальшого

техоту роблят:. цеіl урnпок ц1.каnІІм для иитання' І ст .39/ •. Проте ,ще~

до ІсрuтичІІого обговорення, · обме:~.,имось тут лише тими рисамn лlте
ратурнuї тпuрчсоти Самчукопоl, ян1 ЦlJІІсом виразно нилнлн~ться
1.

D Р(Jвю.рио

неDелпІСо:му Dитяз:L

,..

"як сонце

u

краrш1. l.Joд мал1.й"

-не

бентеzа.чІІоь !І!Им, що це будут• nepeiJawo риси. артnотично1 недоро
бленоати :tt nедоо:конмооти.
Cnpa1Ja поляrаІ· n тоМу, що n простор оn о обмеlZеноМу фраr:ментl
Ч1.ТІ<1.Ше H~:d: будЬ•Де l.JlДЧY'DSSTЬCЯ рlЗНО:М:В.Н'-ТН:lСТЬ ОnОНlДtlЛЬНОЇ Д!.}
І<Ц~і Самчухопо! 1. nз.дносна неувгод:.:.сенlсть рз.зних тон1п чи ма:н1.р
тз. а! дикцз.! :м~и ОL\б ою. Аnтор гарно 1:; олод1.s 1 урочистим '!uном"но
сш. чного" оnису nри:род-п, 1 непимушеним тоНt1М 61льш-менш фаШ.JІl.яр
нuі poзпviJlДJ'J. 1. l:м:прео~он:t.отичzпхм nобутопиоо:м, з. патетично!) ти
радоD морального зuз.сту,~ :1. нали пое це чергується та вб1гавтьоя
lJnpoдoD:Jї тридцятьох

оторз.но:к,

то

загахьне

ІJра:rs:ення лпшавтьсл ес-

тетично неnеnним :1. яюzмоь далеко стрпкат~ши:м, н~~ це було
просторих рамах ц1лого роману чи поnз.оти. Не j]Ирlшатп.м:е:мо

6

у
тут,

якою ю.рою У,Самчукоп1 пдалос:ь або не пда.п:ось узгодити т~ дисnа
раtн~ отІ!лз.отичн:L елементи в ":h.Iap~i", у "ВоЛин1", D "Гори гоnо
РЯ'!Ь ; n розм.11даному урпnну понІІ, 11 уолко:му рав:t., фа:ктr-Іч:но
за
Dа::аmть -<Jдне с.z.tном:у :1. нз.би не доnускають оебе пзаємн:u до ц1.лю;nи

tо1 а}'ТІІО!ИЧНОЇ ДООКОНаJІОС'!И,

·.

Це ООС'Іблппо давться nанани тамJ де · n1дм:t.нн1 оnсп3.,!~альв:L ма-

В). рИ ие.пумь або

tl

переходять одна п одну. П1.сля пстуnного

най-

__________________
.
Рз.дпо

Cn:o!!o

nеп:ичнз.що~о оnиау Крек'яне~ини,

1/,

котиnз.n

.•

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

____ ............ -

·-·--. '-·-·---·---

що почииаsтьои в коокаиоr1чних

а :rа.ичитьоя на л1риЧно ~a~apD.пeнOJq" ааснуnа:ЕШЗ. Кре

~явця - .~еsпооередиьо ~с.пя то~о, DаХКо И пецр~емио переор~вн
~атпоь на ~anany на~дrоrолlDоьку.роsпов~дь Ф~~з.яриого т~

· 11 І чи ввае~е ІНІ це кз.оІJ о? Н1, ли йоГ(.' не 8Bf18'l'Є. Одного 1&'"
зу поїдьте !'удu ••• І не будете хв~т·и~:ь, Dlдnз.дanu ц~ мз. оця·.
oo6nиn~ 1 :в:о.па приходить Dеова, і псе· ва_ддв.~ьоа .~Dlт_ом, :1. DИ rш

o-

й.цете на

Бацу,

ropy

.5/.

;

~ поrп:янете на

·

DOl

dохи,

RY~• ~ак вахочеть-

· ' . · · :· · .·

оя" /от
·Щопр~u.ца., такого роду "кОJІЬОJСD1ЯJІ1змк''. - буц1.Jіт о безnосер.&
.цю. звертання .цо читача. з
роблепо:ю нaїniU:ottJ) - н.е наби~ють
тут тако!.nnе ваотирJіи!}оі претено1Инооти, як, прик1ром,у Мар~!"

u

а проте

noe :

такІ! опрпй:маю'lьоя· як н-еоnод1ваиі й неnчаонз.

сти

д:LОТ1ІЧН:L дисоианои. І майхе так само. ~Исонуrtіь ·недореЧШ. косхо.лоr::а.чн:t :м:отиnи, ·воJІи nою! nиринають' у
т еко!l'З.,

напр.

soDC1.M

.циопарат:В:оуУ

:

ион ..

.

. "Вото.tай,• В&омюr Дl1ОJІТі. Ти иtе, юначе,· ив..цtіо коJіодпй, щоб
рз.ше.ти на ве:v.п1 те,. що в присуд:з:еве на rнеб:L ••• · То в nз.чнз.отt».То
8 КВ.НДрlDІСS. ODllf~D D беВ:КОІ!ЄЧНОQТl •. ТО Е1 6JilПO&, ПО :КОТр~Й ХО•
дят:ь мавети" . ./от .34/.

. . . . ..

· .Наn1що

..

.

.2ут цро eJI:J.ПQy? Х1. ба Jцо прю:хуат-ати .- do ::t 'fY"! аnтер
Dlдт·ворюs Вsои.цеD1 ду!І:Rи та nере:іЗ:иrіfЩня •, що В,SО.Іі!.ПЬ оо.хе
на:хе
редодв1. n :r1кнaeJ.l п:евц1ю, з· ІС()омоrраФі·l o~aD :1. ~аке. 0'1. елlп
о.J. йо:м:у добре ааnак' ята.n:Ись. Аяе це. ~у11.е .то~1 риаа t'УКорnстичва,
f!!'яnви:м lCQB':e:кo'fvM. падноJ) npoJ) не Dипраnдrsтьоя. . .. : ,

U~Dниtt 'рак ур1.DНОDаиевооти nз.дчУnавтьси такох~1 D. ~а4Уз1

обраввоо,и. За і<ри1'ер::а.вк· обраанооти.,

OORO.DHOJ.ty 1

проза Самv:коnа:аа.nеШ!ть,ю

ДО вa.жrpaJI.lЗJLYlЧИ ,ЦQ. реал:1.з:м:у • ТОЙ. 08.1LИ~ересиче

ПП.Й коикре~ною 4ехоикою пе~етафоричвий отил:ь DИкдадУ. ; _цро~е
урочпотах ODO!x ~~ЯDSX~. у Хlсцях пз.дnищено1 дикц:L!
ие хочемо

D

:каеатп ·"DИ9ОКОГ.О, отЦJІ'ю"/, DOHt;l П:LДНQСИ!'ЬОЯ ДО о6раЗ:В:О.СТИ :кл:я.
,.' .. : .
.
.
.

ОИЦНе~:

"Сонце П~Д~ЙК8~ЖЬ0Я DИЩе. ~оно, KOD.бo~SCTDO, D080И~рНЄ
~
·цеотрпкие~ m.,цз.ttкав ono! nелИмноь:кі eoJIO!l'l nJьі:ки 1 балнт~ Doe.
в Dоно охр1аь, де т~nЬни в nиття. ПозОJІоЧSВl ~1nь~а хмар~n зу

.6/.

ПURИJІИО:Ь На. Одвому 'ncЦ:l. ]. JІеЕат:ь 1

/ Ct!

·:

.

"

'

.

.

МОЕ ІЦІіШуtІ1. ICS.ЗR JD:L

.

(.>C'l'pODИ"

Пор1nн, 1. t ~ших·тDорах: "Над rорами~nлиn~ь хмари. Неnп
,цuмпlt Dелихиtt zред~ приноси'!':ь хертnу й дим 11 · поІюJU жа урочис•
!rO еDоди'l'ьоя ,цо ·небео, Лз.ои, поnовини, о:ке.п.l ,. дихі an ори 6ркз
ІСок xpyoraлen~ nоД-оп~Dаю!l'~ nеличвз. гИкни, Вз.чаа, ~oD непо~р
из.о!l')

ю:.па

ча оу, . вewts тDер,цо tt непохnтно
тримав CDlй uя:х, незрозу
11 уро:чиажа" /"Г·).РЦ rоnорять", 1944, -ст.91/. . . .

. "А

ІІв:пв,

ttlOJIR 08ИDQЛ80Я П:LDHlЧ, -~~JІИ:КИЙ D1B о:кочуnаDСЯ ДВ~ехо

зорз.

Чl'l'JEO. хрустал:1.пи на oтaлeDPUJ" небов::з-од1

... КJ1)чипаоя

ttepдu~пu х.улахок зеШІя :1. натягм.а. м'яку б1.ду ру:каnицюh.- /'LМap1.Jt",

nи.ц.2 1 С'1',9/ •
.............
_____ __

nоекоrу~ия ртаа, яна ·одного разу Dlддз.nn.па
Яна niJlJIJrялa поди у cno! шсця, яка
uaoтanиn:a над :"DOeon·з.'!()K страшне· ODl.'l'ИJio 1. nоьоюr- ка~оч;r .1
De- ·
ЖП)tО!lУ цопед1.па затре!L"l'ітп рад1.отю буття" -::t. т .Д. • о.І!~З/

1/

8 ВеJІиааиоь:ка,

ttnepд~

од неnидІU(о:rо неба,

2/ "І яж не йт•·n таку· годину D nоле? Як не ~юбитП йога? CICз.nь

JCU !riJX :кwr.oo.JU.n., .в~~OKlJI~Jtи. 1х.· try~!

1 xfo да~ 1к

••.· Б;LJIЬme

Itn".rJ!?ft / Ма.рз.л",
Dид.2. с'1'.1 о8/.
..
'

.

н1х в1р. у небз...,

··

Ст ~Р.

122.

-

Це
добре абудопана обраан~сть, хоч, як на нашу думху,дещо
но.дти розтягнена, а через те tt noaбamzeнe. налехної семан~Jшчно!
ІСuНЦЄНТрац~!. КлЯСІ-ІЦИЗ:М:' ОКр~·З·Ь. J;JИ:МВ.Г8В СТИОJІОСТИ 1 ПО:М~.і:; ~НШИ:М:
:1.
:р · метаф,Jричному 1ншлад1.. Т():м:у коротш~ обраан1 uиолопи еnучать
у
У.Самчука бВ.Г8'l'ІJЗ:Н8ЧНl.Ше Й ПОDНОТОННlШЄ ЗВ НаД'l'О Заокруглею. 0 ...

ПI:lfJII 8 З~ста~те,

з

С!ДНt>ГС боку,

НllМ11 заО<Jбами:

·..

жа:ку-0!1'.' nepenaнтa::teHlC'l'::Ь реторич-

·

"Зеwzя У~раів:и ду.І\НИ'l'Ь nз.д туnоту орд penLІJiюцl.l.

Крицеnими

дороГамІІ у далечз.нь несуться nоїзди. За обр1я:ми моргають ваг,РаDи

поз:се"-І :l. рі)ЗJІІша:ються с~р~ит~ ров~'!·и гарма~Н].Х перЕдгрою.п" /''Мар:tя", и1~.2, ст .• 123-124j.
. '.
,
а З друГОГО боку 1 ЗОВСl.М ~ЯКQНl..ЧИ!3 1
..
"Сонце :за.:ttшл:о :1. стал~. !,І!емнота. цq; п:;t.лз..И Укра1нз." /тав оамо 1

· от • 17 ~~.ца,

що автqр н:tби! ~е :в~дчува·~· о~~ ої ,перева:rної. естетИч
·-

вої афектовности окремого
ч:tтко ~вольовапого в1.д оnисового або
оnов1~ального хонтексту
влясичного образу :l. надто р~дко корис
таотьоя з ,;аноі стил1стичн"ї моrтивости, яка, дореч1, цз.лн,.··:м m,ц
повlдає д~ його мистецьних досягнень
оnром~хносте.И. Ще бl.л~~а

-

1.

.шсода, що 111н nо.цекОJІи немов сам побо:ювтьо..в:
~аречио nослаблює 11 зАйвими nроза1вмами:

·

"Чвргу»&Лис..в: б&аn~ч ди~в

1

1 не-

обравl}ої диRцl.ї

безл~ч ночей,

чергувалися

зими,

~еони, л1та ~ оо~. Безконечно творилась неsбагнута н1ким :l. нl.
ItOJIИ ІD.cтepln: !І:Иття ~ нехи!t'тя. І, мошІ'ив о, тl.л:,ки аарви г1.р
чао

в1Д чаоу ~з.дкривають ннигу,

вих

писану мушлями,

залипах уявно читаєм:.~ нenoш'lR"

<Sуло" /ст .З-4/ •

1.

на Іх nерлякутро

:маленьку частиику

того,

щ.о

.tlав1що тут оте зайве ":м:ошиво", таке неоm.взвучне в поетич
НQ вабарDленим нонтенстом? Чи виграє щонебудь семантика даног~
абзацу вз..ц думнп 1 .що не тз.льки "зарви !'~р чао :11д часу Dlднрпва
ють КНИГУ 1 ПИСану МУ'ШЛЯМИ 11 1 а ЦО' Те. ·aa!le рОбИТЬ_, М 0 П JI И В 0 1
ще й з.нший якийсь чинник? Роау:м1вмо, що авторов1. тут власне
не
про :м:оЕпив~сть

того евентуального чинника йдеться,

рудимент :l.MnpeO:LOHl.CTИЧHO-OИMDOJilЧHOГO ВИ:КЛ8дУ"

а про

nевний

~рИНЦИПОБО

р·ого .. на. навмисне реnеввення наИеле:мец.~арн1ших. речей заради

.ца.ноз.·"поетичности

'.

щед

га

Проте, тав1 наі:вн:з: за:собп, як оте ":момиво",

лnue nоруLІУ:ють канон клJІоичної обравностй, .не надаючи викладов1
наймеииоі, бодай, 1.л:юзз.ї lpaцloнaлla:u:y •

.Але що подумати тут про ремарІ<у' "уявно"? Тут yne ~адне по
оиланн..в: на вnлив l.мnреоl.онlзму ие ря~s сuтуа.ц~і. АD!t'ор,очевидна
р1ч, ваотер:tгаєтьо..в: nроти прицущеиня, бу~1мто в:а "перх..в::м:утрових
'Іа.пишках :u:у~ехь ,,. мо:сиа щооь .О· n р а в д 1.
читати,- адхе на них
немао.л1терІ Отак1 несnод1ван1 рецидиви найпроааїчнз.nого натура

JІlаму /іо оам лише в1н ааборон..в:в ровуи1ти дlєслоDс "чuтати"
реносно

Doe

r:е

ще НІСОСЬ ·)n~в~снушть у белетрх~стиц1. Са.мчухов~и в бее

перечвІІми артисжнчними ,цосягненн..в:ми n напрямху кляспп;изм:у,
рим чивом·зни~у:ючи 11· вагальну мистец~ку варт1сть.

прІ-пс

Аналог1чне пнутрlУНЄ змагання их~ невр1nнова~енимп елемент~

мп натура~1.вму /чи то реал~зму/ ~ ~ляспцив:м:у сnостер1гає:мо

1.

Б

nю~ет~во-к~хпозиц:tІнlІ струхтурз. СамчуноDої прови. Немає сумн1ву,
що J3 Y()lX 61льших творах Са.мчу:коnих етногра.фз.чно-nобутопе та -::о
U.З.ю.rІ»во-побу~ове тло опиоу виразно доnнув оуnроти ннцlонально

П~l.тичво! та вояко! 1ншо! дз.ї, хоч ва неохибним ІСаноно:м кл.h:сич

воl пое!l'ПІСИ /жа напевне И за влаою1м задуком авторопхш/ личил~:S.
~У!l'И оахе вевпа:ки. Примз.ром, D "Гор~говорят·.ь" део:кр~nтІ::внз. нар~~

О'!ор. 12В,

hдие Сп:оюо

-----------·-

ви Гуцуп~ ..ва ta 11 n~бу~у иезр~вв~ио ч~~~~, бар1и0~1~ й
ви
равm.n ва ODOJJ3."ь аац1оиальво-ввевоя~ио1 aQ:a.l, а JІJ)бовиа фабу
.аа 'l»OP"7 1 -~ ПСt~бу:вма 'ІУТ ІІ6!СQИ:М8JІЬІІОІ"О pвa1118JQ" '1'8. вапру!:еІ!

~-/»она 3 бо nев~ою м1рою nротиотоіт~ п~,и~І.аиЦ11 ~- nо!ии
иа вр1аиоаа:.tуаа~•

що

•

11/ .:.

ап

.zaxao

очевиАJІОІJ ие~оро6.пев1о~ю О'l'И.ПІJ,

а~о~ араІи~• охе~атвзм харажтер11 ке3JІ е храІВ1м иеяо~ра

матвем~к аака~. Цоарав~а, в оnу6.п1козаао~ ф~кеит1 в "Dиооти

ваоияя Іереке~• ~~вl ке.подракатичиооtи немае 7коnпи»о,черев тс
~~ичвиІ оха~ ~ого фраrкеиту/. Бт1к, уое ~ ~~· &lдчуваетьо~ Х

tут .-аоароаорц:~.я

n:; UИ'l'tа:вою отати.~ою ·І"ер~• ;аааDча»чи · Jtoro rl1 ~ввам1ио~ Іо~о 1~еІао-nе~чвоrо 'Jормуваи

киав:~.йие С!очковв~/

ия, в.по~оиsа 7 nередко~1 о»оій вапеввя• вао, •о •авtор в
Dе.пи
ким ~аиток usоее~ьиик ~ ~ттяк м1ри, кров еа кроком, rжи6ово
І
переJС·омива аоааеуе nepeuory Dt.пьaol :1. uво.паиr.оl ~»,Авви вад рабом
~ов~рва,

аереко~ n1чво ~юдо)іоrо вад умоuваки ~ веперев:~.ревак•

. варtо~~аuи

оучаовооtи" /ст.зе

•

МопnиDо, що в ц1~окr ро~ воао

o-rol

tак ~ 11 ар~е в апуб41воnе.иоwу лив ку
•пер~д а:~. о!fаву ие
оформовавоrо юаац~Dа з отан euy~1400tи, •~ otasт ромааtиии,Фаи
tао!ики ~ ~;1 в о.тав тверееоrо поr~•д1 ва aat~• ~а .JІJ)доьиt вва
еоки" /o't.Зft/
т~І nерех~.ц, хоч s:к ,цетааіао п:L.дttО'!ОuавиИ 1 ПСІ•
передв~ою еп1водо~ е револьвером, 1 .пl~~~иu автура~~ с~аро1~

-

пяиц1 та коаац~хих аадгробкtD,

оах 1в

оебе не досвt~ перековуе

:

вад1о в~е кричу•о~ е .автuтева кt~ ~иtячики кр1яка rероя аапочат
Jq оцеаи 1 t!ol'o n !'акИ иоnоиабу'!ою иац1оа&пЬВ()І) ов:~.,цо~а.отю· иапри
JС1ВЦ11 а rоиовве - repoвD1 6ра~е хиттево1 1и~вв:~.дуаа~воа!в. Ав·
'l'Opoзl добре вдаиео~ еобраеити
неоnок1й юних re~o1a, tx ~~добу

т.анаІ!и вев6аrвев1 тае:м:ниц1 ов1тобудови" /оr:.З9/

ах "ва

-

врав

пвиу 1 допи•nи»у дуuху юнацьку вава.пюетьоа окпадц~ І ~о~оrраина

порев~ю~~Іва ~110в1оть Украіва

1

Сходу Е&ропи" /от.З8/ -вд~осл

в1дтворита равох е ~им ко~екr:ивву аткооферу прова~:~.rво-r~uкааlя4~воrо юиацтваА а~мооферу бееnоо~редв~оl блавь~ео'lа до природи

"ред00'1'И :Иt.tt!JІ :

.

"-ОМ, ка

rаюtь~,

~

Пlд Бово~,

1

.

rop1

.

так ~евц1 ~ті, --аа~а~а• DlИ •. Йоку п~~ти

виходить п1онв~ Луна котаt~

11

по ярах

•~~6ивавтьоя. Во1 обличчя nровоа»~'~о•

1;

1

деоь т~к,

видавтьоя,

вови nроКlвю»~Ь ра.ц1отю. Sоив иаs1ть не ров·уК1»!) tOr('), •о s,во
ви tlnьки :ІІИІ7~ь,· бо вони
uonoд1
вдоров1, а вавкруrи
так

T8Rl

1

1 dарвиеt~о"" /от.17/.
Про'!е, еrобиваи а героя овоrо

upoxo

вих дукои

1

т 1 а ь·в

иаотроlв r~~ае1йвоrо юна~тва,

. .

1

екоnовен~а пов

автор tих самих ·еиео

ообиD йоrо 1 повбавив чuтача вояко1 ко~ивооти сприймати
васпnя
.Іерtкету ях коиаретву неnов'!орву ~идивlдуUЬ!Uоtь. ЯКОJ) lllpOJ) це
Jlдnoвl~aпo оакоку еадуков1 авторовому - nобачимо n101IJІ пубх~ка
•11 цlЯОІ"О tвоР,У. Так оако в1дкяадеuо а~ до·т1е1 цубл~zац11 д1ка
іе питаввв про lкnреОlОН1сtпчн:~. еаехеити в кокповв~11 та· onopl~an~a11 ~икц11 Саичуаоп1И; нови# вдаетьсн, І~tь ва оп&д.Зокрех~
беsnосередвього вnливу Гамоуновоrс, тако~о вl~ЧТ'ио~оJ ваnрикnа~

у "Мapll",1/ в оnуб~1кованоuу уривк~ не бачttт•;
nад:ково аа.хоплювt!>ОЯ тут

"Вlктор10ю

, . ---..:...··
.....
........ __ _

1

мабуть ае

геро!ВJІ Кирочва,

а в~е

~

ви

n~

.

.

'

.

1

"'·

.

1 /" Сядвш CJOбl на nонь очку, о61 nреш J1liC~1. об KOJilиa, о$:І.Ікеш дол Qн.&ми rохову 1 .вхu не переду11аєm ltfM ,У кущах nрвчаlвоя н~вfl.~пкnй
оm.Dровковвии,Вlи соб1 ·тихо оиди~ь в. то~ою,~ввкtьоя oд·RИll \оком

вое до оотаниього роеук1в

.пя naдas ов1r
ОПlsроековипк

1
1

поnадав

тебо.

то61

В1,ер чаоаu похиtие дерева,з

rtх

ва коМlр.Чуsш,•о t:в~• коDчавниІ

п~~увати .SКlв,У~sаоя1 вмІмааа ева коКlра

~R1Г 1 дrwааш д~" /"МарkЛ",вад.2,оt.6о/.

1

'J

С!!!Ор,

І

Р1дн~

124,

сам автор. На ц1И ПJ?ИSМНl.й констатац:Lі

заІо..wq"Е::мо :на.ІС..

Сл.оrю

з.JDC~,.

nрел:~.мцrе.рн1. нотатки, що lІон:и, в1дnов1дно' до ф:ра.Иментарного хаJ?В.І<Т'ЄJ'У r:ty'(SJuJ<.e..l.Ї 1 ПODiffii\J. розу:М:l.ТИСЬ
е В Д:l.Я.ГНОСrТИчн.сшу 1
анх~ у

власне

крn~оцу

·сенс~,

j1

..
Д-р яро~лsв

в.дер:.rавин

РудНИЦіКU~. Нарис україноької ДlллектодОГJ.Ї.

циtшю: Ун1.верситетоr,к1. ви:кл-в.ди .. Накла·дом Украінської
оr,коі
Громади в Авr'с6урз1..
·

3

Автор nодав на

·,..

48

1946.

Студент-

·СТ ор1.нках брошури найваl!Н.l.ШJ. DlДCJl.ю·::т:L

55

п:ро нар:~.ччя, говори ~ гоn1.рки украЇНІ)LRОЇ мови, н:аnровад:::..у~~
~разк:1.11 у nрв.ктичнз.й транскриnц.ll., · унаочн:юе: терпторl..ядr>>;Іе роз

м:~.щвння д1.ялект1..в 1. гоnор1.в- на карт:1. /за ·rан:цоnи:м .. Зl.лJшсипІ:м/ ;
д~е пор:~.вняльн1. nриклади на т~6ел1. У 6 ~I">oздlJI:L п:оуч::т.; .. лІ<
за-

..

'·

nиоуnати гою оровJ.

осо бливост:L

1.

nодає: найвзлн:t.шу лJ. тере.~"7РУ ..

Цей нарис - то скорочене nеревадання давн:1.шоі · ;:тра::п пр·:: У.
І<ра1нсLІ<У мопу д-р Я,Рудницькогоs то n1,r;:р1чний д~рОГі1ЮШз ммо~
дим-:доолз.дникам, ·яких з.авпайомлrое ои.чтетично й .т:.егF.о в основами

ужраїнсІь:ко1 дз.ялектологз.І. Кни:з:ечІ<а nриносить бага·r о кор:; сти читаче:в,_ й !~:'ому ваолу·г ову€1 на nрихилLну оцl Н!І:У й рек омt;:-Іде ЦJ.ю о

буде no,WJМe ти . про нові;! впдв.нал
а
. ТОЧ~ЩD.Ю !~apTO'ID, Кр8 ЩИМИ ПрИ:t.іІ!З.Д8бз.льш.типо~ими J. о~н6р~диими зр~зкаuи! зо~

ПPJJ t<ра.щих умовах
Ч~'.І!К:lШП:МИ 1СрИТЄj;>:J.ЯМИ

:Мlі в

гео~рафз.ї

треба

ПОД1.JІ~Б;

слз.в 1

ВlТНl:МИ ВИОНОD1СЮ.!И Т8 ПО:МИНЄННЯМ услкоі ДІІДаУ.ТИІ<ІІ. ТОД:'.. КRІІ:.ІеЧ-

1<8

вробить добру прислугу фах:J.вцл:м ~як

синтева nитання про укра·-

1нсь:ку д1ялекто.пог1ю~ ·
·
Щодо :критер1Ів, nоданих у 2.час'l'ИНl,.. то вr•ни оьогодн:J.
в:-,;е
не мо:.:.уть об ооновувати nод1.лу на д:t.н:лек'r'и :J. говори; наnр .poenJ.t
т.вв.

1.кання

:~.снуе

в

Пlвнз.чному

з.

в

~~вденному

дJ.ялектl;nраDда,

не анайдено наМстаршої йоГо стад1.ї D n:t.вденно-:карnатоькому 3 але
ва те доRаеано ев одюцз.йну сnолуку :М1.jJ: nl вДенно-·карnао:сьRии:lnолз.

ОL:ким почерез nадQяuський говlр /МоПmеn'юрська, І.ПанкеDич/.
Тому треба виходити вз..д архаїчних говор,_в,

. чного,

що в

тз.ль:ки

'.t'И 1х оисте:му

D

одним lз е.рхаї:ч:них о

кореляц1:С. до молодших

а не вlд nlЬH1.-

В далЬ.m:ому треба nирlши

'·

зовс:1.м молод-"Іх гоnорз.в

:на во1.й українсь:в::Lй :моnн:1.й теритоР,:І.J. та в

yoJ.x

.ЦЗ.JІЗ.D nepe,z..ryo1:и nз.д акцентових.тенденцlйt

бо навl.тІ: наDеден:L

.пян /е. не ТlЛЬRИ сьллн - гл о 3, от

.7. Не

у!:ра.І:нсь:ки.х :мон-·

мо :.:ше. те~. уеале:шю:vати псг

зра~~и ·н~ Пl.Дт,римуютL YПOD~Ji аn_торово_го

rc:D .з;; . .~~trii.J;.:

/гх. і1 cr:. 2!)-36
ЛJlтуо:м. Роре, мат~н.Rа, :кхнця:, Dуон:і/, Проти :peф:r.rexcy npacлoD; л:е ~

. с:ь:кого я як RритерJ.ю Гоuорятr) те~ nри:клади 1з наведених зраз:кl.D
/гл.ст.~S: заглддаМ, розвдзаn/а ДавальниИ однини чолов1чого ро
ду На -z, -,!! ПО.ШИрени:И С:Ь ОГОДНl Та.ІСО~ 1 IJ Пl B,L\eHHC'_-CX~?:~Ir. OllY Д1ЯJІе:Ктl, -ODl D ПlЬ:ЦlЧFt:":"О:му , . Що ТОр1С8.8ТLОЯ ·~1:8НИІ!'Ь 1НЗ:. CXlДHl!! 1
заz:t.днз.м Дlялекта~и,

t.ц,2Q!,~

.x.lnttLJC:l

як

то oyшr.L.DHl танl І<ритєр~ї:

!Ц_,Ц,

!tЄ.s

та лешсщ:!ьR1. :КІ>:J.,

·rE..

r'L1 •• ;

1/

:<шм:.;:::.&.

в за.х1дньому.; адІrе. зна:r>.

2/

:rако~

;r ·за:х.:t.д~r,о~;

~і!!·

6o~

J.снуе

лL, Jl> І1 гуцульському, надnрутоьІ<о:му,. бoИR:J.·ncьi<n~~-;a па,!:ї,~Іf.Lст_ря:н-
оипzх oc~,panax; З/ буDаютL те:.'t D .'f18Хlдньому: реmет~; черt с.т.::а.,

д~шево, їtВJІи три !І:озакu • .,. Натом:Lо·rь нмає тут Hl.I<OJ:ll паллталJ.
аоnав:их ~аю.нчень n д1еслоnах; ходптп. роб1.т1 і - а ІГDО це пе·.!а
вг.адиn. Ш.!: нрuтер:t.я:ми .. Щодо :кар'l'п, -~ ~о г.:о8Нf.і'Ча:по на- ю..t-1 n8peІ

•

Р1дне

Слово

.хlдпі: гоn ори,. але

сЬ:Есих,

не .означено. о.н.l

tшрпа.тсь:ких,

наддпlстрнн

IOil над!rрутсь:кого; не означено т·е:ж: ·за.х1дн1х ocтpoHl.D

.. се11п1

середнього Сяну~ . ані . exlдiilX над . Тере:ком
.н~чено басарабоь:к~ ост~D~и.,
·
.
.

·

ан1

Геогрз.фlя

cлlD

·ne

викорt-tстанn.

Немае

1

Кумою;

D

ба.

зате nоз-

·

таких харв.:ктер1;:стичних

.lзoлeRCj .я:к: назви р1д~,1, ..І.Н,;lЗDИ знаряддл ••• /д.ь.е.дь:L -тато - · 6о.ть. ко-отец; · :~.1ни:к -. ·м+тла.;.;·1JИС~алf -. мотюш.; r'р~л1.. - ~j~qta ••• /,:Нато ..

мз..сть :Lзолекои "ярмарна.'t: ~Іемае:. ·в надднlстря:нсь:к.ому .. Зразк~ о6и_ль
.ЦlRa~Ji ,.· ХОЧ ~е .ВСі ·о,днор{.[ДНl l ОИНХрОНl ЧНl • ТрєQ·а зав :ЕІ:ДИ пам:'
ятати;· що за бо ро:к1в гов1р_. мз,.Г n1дnнст:и ··змlна:м, головн-о в v.у-мун
СЬR1.И заИ1(8,НЩИНl.j тому ~8ЦИСИ
,_Куnчанве; З 1 875 р. 80ECl1l Не
ГО
ДЯТЬСЯ .ЦЛЛ ·дор1.внанн~ .. з .. $аrіцоаУи с_акого а;втора з осто.н.н1х рокз.Р ;

~1: 1

t

~1:е годятьо~ ,те~ вlрJ!іован.l :?аnиси з огпя.ду ца pИ'l''l-!l ку,
Bpomтl рстанt!l .цосл1ди в дlлянц;, ,z~1~лектолог1ї Бия:вили

·

члеауваннл n1вденпо-схз.днього дз.ялех'!іу,

Полтор.ацьк.оУ

. цана,

яі<

про· це

роз
СВl.д~ать nрац1

... Мос:к.аленка, йоганоена, Синявського,Нак.он~чноГо, Гри-

Глад:коГо, ••. ·
·. -.. . · · .. · . ·
. .
·
.
В св1 тл1 . nле)іl.нн~х мlr'paцl:• np pl ~:ко~ их
~ирегах застар1.ла
т·е~ наsва: rto:кyтc~:t<Q:::6Y1<0~И:Piqь:(t~й ro~lp, яку тр€6!і ааступитиsнад
:nр-утоьким rовором •. ·.таl(оz останtіl.. досл1ди :в 6aceMm .днз.стра sия:ви

.

. ли, що на n1вдн1· ·~.і.д ':Чорткова' з.снув ТlJtькИ на;цднl_стр.я:Н!'!їки;t, а не
. rіоД1л::ьсьRИЙ ГОВІ];)·~.. .я;:к тут •аачиоп:ено заnис Й, ше·:млен в Колинд:rn, заnис. типовиМ _длд Наддн1.стров" я•

ЦQ,Цlб~о·в

нев1.дпов1дн~

м1сце.·-попав

заnйс І .Верхра~СЬRого з тиnовим словом "лем"; ,мал" типов1.

записи

. наведено з мо.в1! ·цІ:вденно:l· ВОЛин1; що наttб1льm :З,6ли~на. до лlтеро.
тураоі, а не бой:К:tвоький гqв1р,· як ·_твердитr, в.втрр, .·
•

е:

:.

І

·д 7 р.К.Иисlлевоь~иtt

J~ ~~~шан:1;-М, · ЛекоисЬ. ·пе:еевидав · д .. р Пр осла~ Рудницьк~~~ •.
дав;Ея:м: МіВОвня:ка :.. ~.аnиски НТШ, 1911 "·
~·
· ·
·

1946 •

~за ви-

~-і5о pOR~B минХл:о а ·ТОГО ·часу, ,д:к ~Ор~rч .0G'!'р0Г8. тако~ ЛЬВlВ
осередком культурно ... осв1.тн:ього хиттн в Україн1. ~rут, .У брuт
ськ:J.й ]l[ROЛl· вчили :визначн1. вчител1, як· єш~скоn Арсен~ й~
Кирила .

став

. Трюшв1.л1он

СтавроведьRиМ. 1 Юр1И Роr;атинець,· два брати .Тустановсь
Rl~ Степан 1 Лаврентlй ЗиQанз.й, Це• -останн1И видав у 1596 р. nlд

ру~пи:к церІ<овно-слов 1 янеької граматики, до Якої додав· C~lti
"Лек
сuсь", тобто короткий сло:вник ,з n(-;pe:rpraдoм 6J.лл 1100 церко:rнrосло
в·' янських сл1в ..).. nол~нен~rям~ ·t Б· '1'ОД:J.ІІЦІlЙ Лl тературнlй _1.{0Бl. Поруч
дею:и:.~· СЛlВ буваІJТЬ ~УТ ·циТ.ВТJІ 8 КНИГ СЕЛТОГО Письма • .
. Пере:В идання:м цьог.о. нев е~Іпsаго ,..але ..варт1 СJіОГО твору зазначив
.ПрОф,іі,РуДНИЦЬКИ~ шану су,ч&СНООТИ для· нау~ОБОl·'Пр~Щ. "Jf.:Лf?BlBCЬKli{
·Став:роп1.г1ї з;.персд 3.5о .ро:к1в 1 .подив ДJ.{Я: того ~а~тора,:
що ставив
nepшl кро.Ін~ в

· ДlЛ.fІНЦl

форцуваннл украї~ської

.д~~сщl рок1в nеред І.Котля:ревсьRим,

л:t тє_ри.турио~

мов n на

н~ тридцлть ро:к1в ~еред слав-

ни~ "Лексикон-ом Слав~норосск-им" .Памва Ьеринди~ .
.
~
ЛавреН'1:J..t! 3изанlі1 ТустановськІ"ІЙ дав у своїм словнику ц;кавиtt

:матерlЯЛ ДО ВН:8.ЛlЗИ,
:tольськl

нальни 1

Є ТУТ .б.lля:,16% ПОЛЬОНlЗМlВ,

тобто :ПОJLЬСЬКl

"'дсщкі позичю1 ·•/г.рецьRl; латинськ1,
через

цольську ортоеn1ю

.Bcl

lHШl

а НВ.ВlТЬ

деЯRl

сJ'!ова трансRрибованl нц.рилицер та

н1мецьк17, що np.иlї!mдu до

слова nоходпть 1з

нас

тод1mньої mmoї

мови; ;зош·r збЕU>е~лись зде61льліа ориг1нально в оучасн1й лlтератур
Нlй мо:в1,або rrlддз.Jtись розчленуванню sa доnомогою р1зних творчих
BфlKOl.B 1 або не ВДер!tВ.ЛИСЬ ДОВГО на БИООТl ЛlТСратурНИХ ВШtОГ
l

•
Р~;~не Cлol.Jo
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агодом війШJІи до рз.nня гопорових слз.в.
Подз.бний стан виявля~ оловництро; тогочаоних учител:ьних аван
гел:LИ, що кали на Уетз. аблиаити ошіте Письмо до народнз.х :мао. Стv
дз.ї над :м:<;>nою учител'Ьних. sвангел1й з JІе!.псз.вщпни та БоИк:~.nщuни n1І
·кавуm~ь·nонадто словацькз. з. мад-!!рськl nо~ики:та гonopon:L прикм:~тн
К1.ЛЬі(ОО'l'~ 1 ЯК це .М.О:На. ПО:Мl ТИТИ у СЛОВЦОму 86ПО.Оl "ЛQR ..

· у б'~і..ль·n.И
· о:иоу".

·

·

:

. .

'tY

На тл~. анал1зи м:о.же:м.о yяnи'l'u о.Обl.
nел~чевну nрацю,
яку
вкладав nочатк1nець D добз.р творчих фqрманоз.в, щоб.навинати понk~
тл такими словами, як1 не хулили 6 поnае1 . цер:крвнослоІJ' янсько1 :цсг

nи та були .6 блuзьк1

1 вровум1л1 оnудеям бра'l'оької mколn" а то ц
.·
.
вдо6утн1n cno1x ndоучаоник1 n, м:о:а:е бути, що т1хьки з бираn з. n иnpa:r.'J" JD

уn1.~шли D. ух~nання в лз.тературн:1.й .ЧODl. :
· Мо:Іе бути, що Зизан:Lй т1л:ьки кориетаn з.~

. nереднuкі п

та

олова 1з церенладених· та ориг1нальюц тnop~n,

рч~ засоби у чуз:инц~n;
И мовольна.

так,

,

чи з.накше,

або наспз.;~уrjав ~о

~.робота Иого була тnо~а

:

· :.;·
т.в1р .'JI •. зив-анlя.

в свз.тл1 цих мlркунан~
набирае ваги ::1..
nино
иmетьоя Иоrо зІJична корисітати з. з nоЛЬСJ?ІСОГО. олоnництnа. Тут тре6а
не.:uеоти для nрикладу декіл.r;ка катег6·:Рl·И~ в·· цз.в1 д~ЛЯІ;ІКИj от кальк:І\

-~Шими із~н послугоJJуєть·нt:

ri

лач,

ростьз.р:к'Ь,

двдьен 1 R1:!,

necenьe,

nерекладl:

изде6ка,

тарча.-

хак'Ь 1 блаеен'Ь,

валька,

ту

nладза,плїотна,

радце., . cnpanцa 1 зrjадца, · храn-ь •• , ал бе, азцлаща, ~п::r, єоте:мь, аго
ля, зnа:да, цнота, хоина, noнena:кt, кг~1,
ать~х doт'D •• 1 а6 о nоль
1
оькз. OJIODa З цepRODHOOJIOD ЯНСЬ:КИМll Й УІ<раЇНСЬЮl:Мll .афJ.КС8МИ: ОрО.К""
гость, оу·мьеШІоот·ь·, безецность, фра.ооблиJJость, зель!ZИІJость,нудпо
сть, кродь, D'ЬЗНІща, .. ша. Фарі· 1 бурмистрь, м:аршало:к, пальчу 1 l:алеч

ниіtt, хвьюся,
шпечу,

сnЬіханье,

кгпал-qу,

nотре:ми:tt.uІшоот

шид:І!У,

••• ;

nьз.танье,

сньданье,

шидерстn о, .nол:ичоR':D,

ЗJJ ороти:

ширмьрсную

меШRа!rье,

непдзнь1і1,

погJ>едьку, послоuеноку,

щтуку пок.азую,

n

nосес1ї

:маю, nоИну тotty, натри гуфьl роsшихоDалися, коханьеоя nnрацп, на
иmталТ'Ь чать а.ибо кубка, uеnлошех, доютsшнь1tt uмolJ.Ь ••• ; 1пшомопн1

повикд.: ри:нон, яр~иарон 1 трафуноІС, цибула, корона, рицер-L, nляц~,
nа.дац, рура, ·фаска, оратор,;~ ·афеІС.т'Ь, макула, ериuпта, доктор!),аjJторь

•• ,

·

·

: Приклади з української ~..иі.Jо1 мори: тато, ·неJІьстка, nарубоІС,
TOjJapиmь., вьстникj. j)олоцюга, .брехач /лfіятель/, нехл:юя:, р.ьзпик ••• "
борозна.; :коробка, скрипочка, вабаnка, бочка, збаm, таі!стра,гуня,

чеnец'В,

оагаt1да:к,

кагь.нец,

зага-дка,

·гуща,-· еаулок!>

•• ,

вana...xu,

лаf1-

но, ~ороба; омана, nомста, крик~, гук" гомоrх~; nL~coк, паауха,цизьнха альбо чолоп~к~, ль1тка, бе~о; лоза, багнята, голь
і ~ка,
Гl.ЛІ<а/, базаноuец~, ПОДОрДRІШК /8J.ЛJІН/ 1 ЯГОДІІ1 1 черниць, ,.РОЗКІІ
акв:ьтом:, ·коники,

бабка,· язьlч~.к

•• J

бу:сьол,

гадина,

гупач /птuця/,

когут, nьвен; х_устt<а, рантух 1 з НJм,/,· nлахта, труnа, черевнкu,

танец.ь /в н1м.;; дяІf1ю, хлиnаю, танцую, ·мюн.црую /з н~м.7, дурью,

хорую,

дриху;

сердить1И,

що до Фонетичнпх nрикмет,

ооторохнь1И;

назадь;

обоз~,

лава,nовьт~;

то буваю'!'ь тут зa!dlTH~ тверд1

2 1 J!,,a,:

6оруоя, дуру, кару, Р'11. Ч:3.ЛНІІR 1 nилнов, несьда.п:но, навалнесть, пра

ця, nрацую, танцую, l.і.равиця" сердца, але.: ·молодlі~я; лат:шське "r'"
- nереда а ться тут через. .Щ:: :кг:ІSалт'Ь, tсгедетна., •• , бував sа.к1пчен
ня l! l в 1менни:ках середнього роду: вь1рь1тя, по:z;.ертя.І а веоеля:и;

6увае .зах1.нчення -~

в дl.в.Ьепн:ику: nеремочи, але немогу •

.

Д-р .К ,.Кио~левоьхntt

•

12'1,

Стор.

Р~дно Слоr:о

Проф.П,Ковалів:

Ьезосо~ві Еечення на ~l

рми вживаннл. Aвr'c6ypr',

1 94?. Стор, 1 6,

-2Q, fX.

1 6°.

значення ~а но-

.

Одно :з ва:&.Лив~шіrх nитань унра1'НСЬІ<Ої оин~а:кси - безособов1. .r&
чення на -'t!o., -то, що я.к у nисв.н1.И, таІ< з. в говорен1И лlтерату:рнlй
мов~ насуває д.ея:к1 трудноЩl,. а саме.неnрави.льне вживання їх
через
нерозуМіння тlєї конструнц1.!., вияснювnоnулярно tt nрактично npoФ.Il
·Ковал:J.в у nодан1И у наголовку :книжечц1, Пок.nи:куючи:сь на друкомн1.
нау:ков1 д:ж·е:Рела
граматиRJ', в1н. дає nоходженнл тих Форм ~. 3 ос, одп.

tt

сер,р.
··Цей

nасивного д:~.єnр:Инметника ,!ШСань,

дlвирик:ме'l'НИК,

але й оsначенн~,

·

що

нq~шсь

· с:ьогощї1.

безособового присудка

в~конував

-на

-но,

фун.кцlю

крь1ть;-та,

не

т1льки

-то.

· nрису~ка,

залиmи~ся :в середньому род1 в ·руn:кції

та стої~ь нар1вю.

з

nрисудновими формами:~~

ста !!..':l.I!~C...~.!!.Q .. !!!.~ наnисали; козаченька вбито, козаче~_В; в6иJПl.•
; Проф ,l,овал:Lв .ІИзн.а.чує р1зницю мl ж цими ~ормами: nериа форма в без
особовил ·реченнях тод1, :коли n1.дмет незнаниtt·, друга тод1., &оли n~д·мет знаний; nерша·означае д1ю живої 1.ототи. Де.:Лl ав'l'ор звертав
у
вагу на р1зницю .м:~.ж безособовими формами на •!!.Q, -.!Q rro. в1дш.нниuи

ф·ормами,
t<рито•',

-

утвореними
"крамнадя

друг ому

ст ан.

·

.Кр1м того

прvі

,;;юрмах на

в1д того, самого дlвnрииметнииа: "крамницю Вlд
з nериому в.иnв.дку nодаєтьоя д1.ю,
в

· Вlд:кри'l'а";

ві-Іка.зув

...!!Я• -.!.Q

автор русизмr-r

в значенн:L

в

неnравильному

редминуJrої /''~·~ого _?аслана, але Н).ХТО не знав ну,nи"
в мщ-rулому;

нутися"

-

"Иого ~ло заслан·о,

в~иван::1.

минулої доконано~ д1.!,

я:к npиtim.лa

-·

було

.1. не

nе

д1я: доконане.

:в.1отка· про дозв1л поВ-Рр-

д1я виnереджує другу доRонану/; в. та:кож у RедQІІІаrи!D.й

україноь:к1tt

,M0:8:L

конструkц1.ї:

"Мною

одержано JІИС'1'6";

в

"СтудеР-ток Jlу

чицьним зробл~но замах на життя: "~ого !!Истуn ухвалено зборами".

Ва.:.іІ.ЕО nогодt~~ися з тверд:ж:еннлм ·nроФ .ков~лева, що пас1шп1. нон
струЕц1.і з орудним д1евої осо•и nовинн1 бути· вжива.н~ нaplDH1. з а.к
тивuими. Св:Ltt,nогляд ~lдтверджує·фа:ктом, що укр~їнськв. л1.терз.турнв.
мова 1 в своему ). СТоричному розвитку .базуєтьQя: не т1льки на. нв.родю.U
мов:L 1 юrе при11має чуж1. вnливи, Цьому слушному тве·рд:а:еннD тре'а про

тиставuти ·друге,
вlрок,

повинна

що. з чужих мов,

nриИм:ати

т:Lльки

JІlтературва мова,

те,

що

живе

.t!

Jt:К надбудова го

орган1.чно

спрп::'!.ю.вJlе

да1•:1.й мов~. А тимчасом nасивн1 кон.струJtц1.1 дооить чуn .УкраїІюьк:~.«
мов:t

та мв.й:"~.е

вимаг3в

силою

ооновnого

ї'tt на:кинен1..

Тому це тверд:~.:еннJІ nрОф • .Коаалева.

я~уl{ОJЮ'l"О.оnрацю.nання.

в.лев

Ігор Костецьт(иtt:

Оnов1.дання про nep9uozц1.в. Дев'ять· новель. П:tплн:

:мова В.Державина, В-во "Золота Брама" /"МаJІ.В. 616х1о2ека r..f:IP-~r"/
1946, .·стор .27.
··
'
В а 6~рц1 ·І .Коо'тецького. на'

стор1нках. sв'!'ораь:кого те:ксту

23

.вш.щеио а~ дев' ять peчett, БlЛ:ЬJRУ час1'ину з цьо11о не -можна не.зьнти
оnов:Lдання:м:и

в

справjЬ,-ньому

виклЕ:.даЕІ якусь "1отор1.ю",

-

розум1нн1

цього

с.нова;. бо

ж

оnов1дання:

г6ворит.ь nро.щось, що 'І'рв.nилооя, В "on~-

в:Lдюпr.F.L'1: 1 t .Н:остt?цького· те, що траnи;лооя, не ви:клnдено так, яr< nевна
'~стор~я'', як nеребз.г життєв.ог·о. виnадку. Даєтьсл лиm:е на.тян на
п.в~
виnад.оR. Або ~е, що "траnилоол'' 1 таке обмежено (f(!"~к'fивпе, ~:мозна
чуще,

що не

sаслуговув

юз. назву t1стор~.я",

тобто життєвого тшадку,

І:J8.ртого ~удо:жн:ього зображення/.· ля 6oдatt я:коrось середовища ч:;: т11ч1.п

..

jнanp, "Baлep1tt

:1.

61л1. n.n:ями"

•

.

,

lЛИОІ!'ЁЩТВО І ,l<ОСТеЦЬ1(0ГО - це, МИСТеЦ'.І!DО DИ'fОНЧЄНОЇ СТИЛ1.0ТИК~,
ПQСі'1.Ине ВИКОрИСТВ.'!ІНЯ ОТИЛlСТИ"ІНО!. ВD.ІІОТИ CJIOB8. 1 Я:І< HOC].Jl СО.UО,ЦОС-

стор. 12а.

PlдiHJ

Слоuо

--------------·-.

.

.

·· татнього

зм1оту. Фраза: Костецького .- це звичайна ф;раза;. вl.дhІ.іrlфова
на, зведена ДО Лl.ТературНО-К'В.НОНlЧНИХ форм, BlH шукає СИНТ.З.КСИ:ЧНІ-!Х
св<;>~Рlд;:Іостей.~. :B_1..R:· фразу: кар·бує·. Постlйно недомовляв 1 ду"ііе ча ст о ли

.

ше.натяко.є. І

:кQДи :можна nогоди·тис·ь 1з суперою стисл1стю"

І<ар~ованl.

_отю Иого. стил1.ст~к~·, то ·:вх·е nер·ех1д до течlї неясних мерехтливих на
тнк1.в, немов .. бJil.RlB нечlтRого ов1тла на каскадах сnадаючої поди." nи

.. водить йоро;fі.ворЧ.lQТЬ з'а. меn л1тератури й робить TA.Kl ИоГо рндки
. цl.каnими· .х.1ба. лише nсих1нт:оров1. Сnравд1, що означає тRкий" прим. "
, r.риво~:. ~З(іраз. цадають б ом~_и·. • Що робиш? Гуску скубу. Б1лу; · о:~. ру, во
_лоха~у ~ ~у. ди: -вертати, немае ха. ти • .Куди nертати, Сказилаоь єси,.пеб ого. 3а :малим.не бачиш великого• Ех, знала 6.;. у колисц:t. задушпла,нт
:ца~й тnон. Бqм6и падають, Евроnо".
.
_: ·
Чи!І!ач, щр: ставит им~ за з.~:;в:дання розшифрувати .. ~наченпе~1. г1. вро-

. ·г.3п.фи

Костец:ь-к·ого, за nевнога зусилля це зІ(оже зробити. Вищенав.еде
Нl рядки в1н зрозущє як ха.отични:И noтlR асоц:t.яцlИ. людини, що
сто
їть п1д час 6омбардуцаннн · д·есь у льоху ·и ·А.логlчно !ШНИ~ує од:..rу дум. ку ші ,1.\-руг.у. n1д натиском нлекоту бомбарду'Вальникlв угор1.. Тут 1 nо

чуттн неnевн~с~~·· е_а. майбутнJ.tt nритулок, 1. Дале:ки~ Вlдгом·lн ,.\і.'.uно за
бутих ди:т.нчих забр.вщс,

т'и,

дитяч·ої

що виринают:ь в а·со:п)}п(:t.ї nевної. бе·звє..хlr-снос

6евnом1 чности людини

n1д дощем

бомб.

Знахо·димо урІ. в .ки

. ~сторlософJ.чни~

.Цl·ркувань, 1. в1дчуття: антИЛ~Дянqс_ти т:Lєї Еь:роnа, що
~там·угор?- 1 :_на·дl'l'а:t(;ах., ширне: над соборами~·~.М;Увеями 1 над творnв?н ве
. лияи.х 1 безо.гля.д но цl творива нищить одииn лише натионам n1дойми
. л;1.така.. І тут - ·Dl.ддмениМ . в~ ДРук. 'ШевЧ'еїшової емоц1і ~ ."У. колІ:rсцl б
·а:о:ду~ла"
~:моцlЇ:; що щ.дразу :за:глуmується .!3-в·тома:rизмо:м: . n.~!lXl чної
ро8хр1.ста.ности: ''Я, мати твоя"~ Все; це .. читач 1.нтел:н•ентни~t 1с:оз:е, nо

, ..

стlйно доклаДаючи зусиль,

З,т9го чптачев1.,

розшифі)увати 6J.льmе чи м:епmе вдало.!ле що

що БlН.дlстане· ~-нагороду за

свою працю,

ч~м

зба

ГатіІ~.ьсЯ дух·ов6? Якби таке розшифрування ьводило читача у сферу ва.
х.оваіfих глибоких -nочутт1rз, великого чуттєвого гор1ння., кр1вь яке
.дlйснlсть

стає -nровор1шою,

те-ратурнА манера,
АІ>ТОР не. в1д

чуттєво збагненою!

вироблюDана ··автором, дає
тог-о,· щоб

Ад:11:е

сама

no

со61.

лl.-

мож.ливост1,

NlKl

lН'О'дl. nохизуватисн я:І<им:ись Н9.ТЯІСJ.мп ·-Рl

лософ~чного хq.рактеру, його ·с-ти..ttь :маt1 невичерпн1 моз.:ливост1.

:r

для:

Фl.~оаофсько погли.бленог·о роварІ"'!'JЯ дійсности. Цей стnл:Ь ·:мlг бrІ І?Итри
м~ти в~~ш1_<е .зiQ.o~QJJQ-lдeИ:e:e аавн:атаженн.я через nост1.И~е Rонцен!rру

:е·аніrЯ "rіс'их6.Пог:L чних І<адрl.в". ·дем стиль~· ·м-оRе J

·

надастьсЯ на.; 61.льmе

до рознриття внутрlmнього "н" людини в великим д1нпазоном 1нтелеRту
чи чуттєвости або одного й ~гого~азом.
Одnзче І.Кос~ец3кий не п~днз.:мається на.ц:1. nисоти·в ~астосуввн

Нl

своХх л1.тературних засУ 1()бі.:В~. Чи не виявллєт-ься. у дь_ому ;..rухова

дн1.сть

самого

автора?

Чи

мо. є

в1н

ваагал1

що

сказати. qи'l'аче·вl·-

6lта1<1.

nитання виникають no прочитанн1. дев'яти ''опОDlдань". Автор nолює за
вселюдським. В1н хоче очиати!l'и. вселюдськ'е · в1д в з. ~~оиіlц1. она.Jrьног.о, з
одного боху;. в1д часового :1:· Jl:&оке.)Іьного 3 другого. І тому маємо·. в
ньому не поЧуття~

а сямволи

rtочу'l'т:1в,

схему'·

нку має

заnовнити

сво-

1і4 1:\МЗ..сто:м фант.а~lл_. Чl1-rач:а. Прикладом цього є: "оnовідання" " 1rа:м nи

ооко в Горn.х" ~ Можн.а: nриnускати.; п(о Иде мова npc українських· nарти
зан. Але не моzн&. сказати цьо·го··а nеnн1стю, Можна приnус:І<ати,
що .

." Q.тарmий" заклиІtа$. св оУх.
~а~ - н~ n1дстав~ ~амогQ

товариш1.в. ·д·6 ·великої мужности. Але ч.и
опов1дn~kн,кат~гори~но твердити н:1.хто

це
не
Тут нвJtютотн:1mе nередається ·через щзозначниМ нат.jrк,наМ

навttжитьс.я.
бl'л!Іmе уваги nрид1ля:еться nсихологз.;чн:lt'!. ШlВЗ:L

.

.Н результатJ., В'!.МJ. сть

ПОЛ1.ЖИЧІ!.О актуа.л.ьnо:О: но;велl.;· ·якаJ. :в раз1·· .творЧої
сили
..
. автора, мог.ца 6
'

І ' '...

.

.

• .

:

'.

Р1.дие CJioвf>

. С~ор •.

2й.О'1',ІИ ~ mсесь

ае}8Фо в.1.чного,.

129.

ваr,альнолюдсь:к•)l'о,ка~;хо ребуо, охеку,

що 11 вапо1tни~SІ anefov коzе яиmе чиrач, над1леа..1tf 'l'&•·•R!'O)( пое!'ИЧRо1
уяsи. ·ІСоотецж.юІІ 0'1-.u'tЬ чита.чев1 б1льm вимоги, н1.ж eqбl,
С~~ьова
Костецьttого nо-сво~му ви~онче~.~11 спра.вД1 ои
~ае.в ~и6иии ~до~омого.І це ие раз може викл~~а~- &Аивув~чня, але
ие захоп.uеНИJІ, Це tOJq, що Иого геро! - холодн1 люд• "tte Бlд YИJ.JY сьс

xosalaa

ro". Вони ~ву!ь вsуtрlЩНІ!О, д~я них вовнl!Пl!Я дlttcнlc,;r. -. т:~..пьки nод
раеиик, іо вими~ав ,ца.пьше се.мозаглибленн:я:.
його героі / коли вови в .
~овел1

в

.ие иеоуть в co~l

боротьби

свого св1тJr

з1

овз.тох во:вН1..!ІШ1.М,

кистецьва :коицеrщlа,а"8тора·:не виявляє такоjl ~ого духового аRтив1зку у І
в.1.дноmе~ до :вуз~озих nроблеv. сучасности,
Єдини~
ви~ннток у
~~ому

· сжановитtt

onoв1дamu •Ворот.ьба за праnор".

В ньому е. сс;ет,- схрецrвв. ...

RWf ·&O'ВВlllt}DtOЇ д11 К ввутрз.mн1.х душевних кол~зl.іl. Це
Асжав ТОІ"Оі

що І .костецький має

змоr·у uиttтп за :меn

s,

sдав~ьаs,_иак,
овоєр1дноrо не '1'0

"будди~:му", не '!О "оХО190рОДИ!'ІСТБ8." 1 _Б якому BlH ПОГ~•
~

... , Ів ycu

опо:в1даи:r.. у· з6lJЩl на~!61ль~е вд~1ttж є
Зоря". Сено
itoi'o
дзщ R~тур - проза!чного" насхр1зь бу,в;е~ого nOJil~ІІ
•RlMЦ~ 1 НООlЯ ПОрRДRу 1 ДИСЦИІІЛ1НО28.НОСТИ та чуЖиr-ttg-крlЙНИКа,
е· ПО•
ривок lnsBlau • Бен цl'ННlст:ь ц1s~ речз. в тlИ nоет!tчнlй 1нкрусrад11, в

. у·протJ!ставJІеиш.-

тому провороку кережив1,

що

творить д~а RlлькоУа деталями

e.Jie вое z !r.9Jr oyц1JI!Rl образи.

.

ТР'-Ьf.

І .коо'.І!ец:ькиtt
НІІІU

-

Ononl,";aншr мнs

'J!tli<os

окреспе~

оуцз.н:ьnиtt

nис:ьuе}ІнИх у от:1д1! тв орч:ого ФС·Рl-ІУБа~JІ, І

nере.цчасво говорити про силу ~ого та.пан'l'у- чи

:визнач~ти

вао

6yno

б

xapaиwrep

!ого об.цароЩt.нооти. :Uozн:a nкь.еати лише на небезnеку,що звисав ВаА ПИ)(.
~остец~кий перебував :в отанl· духової кри~~~ Ця кривn nо~лгав з в~дке

Z.VВант. :в~д ахтумьио1 дJІя ун:ра!нотва nроС'лематики, За:м1сть ровгnяну
~иоя в uв:Lй коЮ<ретицl складног:о СПJІ:9тlння 1де~t~ що отd1JА'Ь у sзаеко
nобо.рuванш., Ш.ДВОСИ'!Ь BlH на СЕ OS\Iy лpartOpJ.' nер.в. lЩHl 1.,ЦetfBl ЗuГМ!ІИИ
I<Z. /RO.JIИ вsагал1. щось Пlдносит:ь/. ·І до"Ки DlH не в~1~~де Зl С'lз.н-.У· ц1.в1

l(риви,

д~и дарешІо говорити

~1.~ум:ьш.о~~t •

,

про нього

л:к

про виразно тD орч:у 1н,ци ..

Юрі~ іоі!У<о

-·

. ·.· 'JUТЕРАТУРНО-НАУКО.ВИЙ ЗБІРЩ1К. f. .н.в~· Го.нnоІІер. 1946. Ra правах
РУ:хопису·~ Ctop. ·/!І/ + 1Зо. /Цинлос~иль, Д1на 2о Hl:М:,Jl,/
.
.

'

.

.

.

Зш.с!: П,Пе'!'реJtко; Три лlта, Юрl~ Шерех:

Галичина .в форкувата

n.~во! украівсьхої ~lт~ратурної мови, Юр.Сlр~~: ~ц1в /урявоs 18 спока
Вів/. п.пет:рен:ко: Пlд прапорок f>(1!С.теnтва. О.Жд~нович: Да зов :каева/о

·неиа Т.еп::а.га7. ОJІ,Ф.: Рсmн 1 Yr<patпa• Матер1яди: Алто4:Lоrра')а.я І•Дю. ...
прорс:ьао1о• Автобlографlчниtt лист Іn&Мnн~ри.

· Сиwа~ичие, Aбaй.ttJtвe·· 1 .з nblii1BO:D до рlдноrо. слова с:кпадеие JІJІ•
.дааа. ОІС~ему у-ва~ аверf6DТ:Ь на ое~е статтl Юрl.ІІ Шер~о. ~ n.Пеtарекаа
В О!І!аtт1

Три JI1!'a" говори~ь snтop )Іро Ш,евченка в 1843.;.1845 роІСаХ,

.

7

_0&011! .цру~й статтз. пише з приводу 2.5-их ро:коnив сиерти 14и1ІОJІИ Євааиа.
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Cnono

Dр•й Косач: ЗАПFОШЕНВЛ НА ЦИТЕРУ• Мюнхе~, 1946.Стр.11•32.0форклоннл BeROD8Л~Da. Друк.

НА ЧУЖИНІ. JІ~тературно-гро:мадський ~pнa.tt Ку.tt:ьtурно•Осю:а.t

нього В~дд~ду табору Rор~rен,Ч.4.ГР,Удень,1946.
Стр.З9. Вид.цикл

. ЗЬВІШІЦЬ

•

ЗВАНЬІ СЬВЯТО.Й САФІЇ. NІ.б. Часа.n~с npanacno.yв::ь:a.x

Benapycay_.

Орган

едианьня.Стр.44.

.Беларускага Прапасла.унага. А(J

Вид.цикл.

JieD Нцхеnич: ЛАРОВИЙ ВЕРБЛЮД. Ілюстрац1І Е.Коsа:аа.Стр. 12.

.

,

JU,>yк.

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ.·Інфориатиnний м~сячник D

•

·

cnpaDax

переселевия.

Ч.5.1 б. Видання:ГолоDної Переселенської Рада.
МDнхе8,Стр.З2. Вид. Цикл.

СТУДЕНТСЬКІ ОБРІЇ. Часоnис Українського Студенwсьвоrо·Тоnа~
. .
ристпа "Сз.ч" у ІV.rон:Е&н:І..Рlк І.~.1 1 2.Стр.з6.ци.u.
Пpoф.П.KODaJilD: БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЛ на -ио 1 -ТО 1

.

lx

значопня

та норми n~иuанnя .,Anrc6ypr "1947 с Стр.16 .Дру:к.

т.одор Kypn~'l'a: Not а pass rЛз,рика.ВидаDНИДТDО "Ахадеnя" .JІ:а.
'l'ературна Б~6л1отеха "Р~дного CJioDa't .Сер:а.в:: Су
часнl

nисьменники.

Виnуск,І,МИстець:ке

офорилеи

ня СпятослсLDа Гординського, Чу:!!:ипа.Мюнхен;.1946.

Друхарня С,СJІюсарчука,МЮнхен,Стр.64.Дру:к •.

ВІЛЬНА ТРИБУНА. Орган украіnської незмежтоі дупи. Ч.1 ~Мюахен,1947~Стр.16,Ред~rув ~олеr~я.Вид.л~тогр •.

УКРАЇНСЬКИЙ БЮJІЕТЕНЬ ІНФОРМАЦІЙ• УЕІ ,На

npana.x

ру:коnиоу, Ч.1

-1о.Стр.22,ВИд.цикл.

БаоИJІ:ь Софров~D: Н ХОЧУ,Н МУШУ• Сцен1чн1 жарти. Бlб~отеиа

Та.бороDої Сценки.ч.з.на nрапах рукоппсу,Вид,циs&
Стр.З2, Ц1на 4 РМ.

БаОИJІ& Софрон~D: ПАРКА В ПАРКУ• СцоН:І.ЧНl харти.Вlб4lОТеаа .
Таборопої Сценки.Ч.2.На прапах р,у•опиа,у.вид.цахи.
Стр.за. Ц1на ~ Рм.

Ваподикир ма7
~тинець: ВРЕД. Н~мецький :коНцентрац:~.йвиІ·таб~.
Сnогади п' язІtя:/ •Накладом· "НЕП" .ІІlтутr'ард.1946.

·

Обг орт nа арт .:мо.л .Е ,Козака. Стр .1 2о .друк.

Сюятослаn Гординськиtн·· ВОГНЕМ І :~.;vШРЧЕМ. Поез:z.і .Л1тераm:ва
Б1бл1отеІ<а·"Р1дного Слопа" п1д реда.хцlвю·Теодо•
ра Курnlти.вида.пиицтDо "АRадекз.я",Мюнхеu,1947.

ВиnуСІ~ Ч82,Мистецьке офор:wхіння НкоDа ГulздоDсь
кого.Стр.З2. Друк.
.

JІ,Зиван~й: J!Е~ИС'Ь',1596-1946. За пиданняк М,ВОSИЯ1Са.:ЗапJІОІСИ
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Поезії

ВІ11.ЮDляти в розnро.цаrщіз "РіАного С~ова",

D

та.6оро:чr:к.-

_ - :·

І< р: 1 1~шицнх або- в тfoone-p~lтиn1 "КОС", МDнхен, l)Oзeлгa.lt!Ltt~~-:-

ч • 16
1

6

·,Наші пастуnні nи~а.ннл:

Юplr~ Кооат.і: Нортнянсь·Fш ~ • ,и;оаш1
~v~ROJJд .ХзиJІьоDиt:!: Вальдшнеnи .. • nоuіать
JJ•I• Ан'І'онич: ~~1н, що за sopen • вибір nоезі.;.{
Є, Пду~ник: Ьnбрані твори

Оле:r Стюарт: Черзоні сnіАІІ - новеJ.tі
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