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БУРЯ У МУР'і 

П4РОПІЇ, С4ТИРИ, ЕПІГР4МИ, JН4РТИ. 

Плачте, веселі, 
с"п'ійтсс'Ь, попурі, -
Отряслося шtхо 

В літературі: 

ШРрсх упився -
Вертеп па JIJYP''l 

УКРАЇНСН.;;\ СЕРЕАНЯ 
РЕАЛЬНА ШКОЛА 

1 9 4 7 

ПРОМЕТЕl'і 
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Видавництво "ПР ОМЕ ТЕ Й" 
Редактор художньої літератури у відпустці. 

Заступало його троє. 

0 фО[) МЛ Я Jl О Д в· о Є. 

Покутуватимс десятеро. 



Б у р я у м у р І 

Іван БагрнниА 

МJИкола Зеров 

ЮрІй Косач 

Л. д е - М а р і н І 

Хуан Ван - Беквемеке 

r 1 с 

Ни.:ко.т~ай У гартІ 

Ганна Черінь 



Усі IIIJana не зuетережепі. 



і'!; АНИНА ВЕЛИКІЙ ТРАДИUІ'f 

НЕОНПАСИ ЧНИЙ МАРШ 

Хор 

'.Іи _, неоклясш;и, потужна 
Революційна течія: 
Йдемо нu.пружено і друsюю." ' 
Леконт де Ліль, Ередія! 

Ми виникає~о стихійно, 
ЩорОІсу сходячись на чий, 
'Jтрашнся, ПЛУЖЕ б33Ішдійний, 
Статут свій переробляй! 

Фидипович (сольо) 

R славив землю, славив вітер 
І врешті вийшов на простір, 
ІЦоб лити ;з ясномудрих відер 
Музику звечарілих зір. 

Мене позбаваено емоцій 
І збезеучаснено давно, 
Але на тридцять третім році 
Почав я елаnити кіно. 

~(Gp 

Ми - нсон:лясики, єдиний 
ІЦе не зіпсутий молодюш: 
Покинь свої, Сашушо, r;шши, 
Бо славить нас уже Деснят; , 
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РJf.ТІЬСhКІІЙ (соль о) 

Я а білих островів ;.J·явився, 
Поплив у синю далечіНІ,, 
В рахунку весен помилився, 
Кріаь бурю й сніг іду., }Ш тінь. 

Учіться, молоді поети, 
Блюдіть анапест і устав. 
Rінок сонетів, тріолети 
Я, не писавши, написав. 

Хор 

Ми не поети, а ніїти, -
Коли пе а нами. обминай. 
Верлібри пишем анаменито: 
Едшмід, Нергарн, ШпіJІLгю'сн, Гайм. 

Клен (сольо) 

Загул пошив мене в поети, 
Втопив у липовім меду ... 
:3 ааліаа н роблю сонети: 
Iilo хочеш, те й переІ>Jшду! 

Хор 

Ми Лебедю рідня і щуці, 
А рак червоний - нам дарма. 
Хоч ми й не робим революцій, 
AJJc й життя від нас нема. 

Драй-Хмара (сольо) 

А н КОВ'ІСГ ПОКИІІ:VВ Н<ІЇВ. __ 
JJрибившсь на ЧЕРВОНИИ ШЛЯХ, 
І муку слова ааспон:оїв 
Н Шехере3адиних садах. 



Наосліu, охляu і юрбuю 
~:3а словом слово ткне і мкнІ', 
І А рар ат за магалою • 
Лякає Товтрами мене. 

Хор. 

Ми- неоклясики. Завзято 
Мплує:иось на древній світ 
І все не хочемо вмирати: 
Гомер, Горацій, Геракліт. 

Зеров (со.11ьо) 

Палю я ладан Аполлону. 
Поклазевий у саркофаг. 
3 академічного амвону 
Чревовіщаю, яко маг. 

1\Іій дар: костриця Б~·ровію, 
А Хвильовому мадрю а.л, 
3агу .лові-калагатія, 
А Савченкові - капітал. 

Хор. 

:Ми - неоклясики. потужна 
Літературна течія. 
Стуrшєм тужно, харалужна. 
Лекант де Ліль, Ередія! 

Могилянсьюrй. (соль о) 

І я боєпь за вищий рівень, 
Не01с.ннсичю•й сJrшшю хист, 
Та nроспіває тричі півень -
І в "Правді'' - отреченпий лист. 

МасОІІСЬШ1Й вигляд, жеет и'lИIЩfJC~.mrй 
l нід пахвою П;\'І\: цитат, -
1\!Ш Санчо Jfa11ea - Лушt•Іщ·існшіі, 
А Illapi\C - 1.1ій прпnтсль і брат. 



Хор. 

По никни, гордий Пи:ш,шш;.\ : 
Багато є у нас імен: 
В нас Голоскевич, Титаренко, 
Сковорода і де - Бальмен. 

Над українськими ланам.І 
Дух пеоr;:ллсюш буя, 
J риз-у-раз чаюють з нами 
Леконт де Ліль, Ередія! 

Сучасність 

[Простягиючп руки й переходячи з рим на асонанси}. 

О, nлем'я горде, неслухняне! 
Хоч одnє>ртаt'ся, хоч тіrtай, -
Приїдеш в лоно Авраамне 
;.(о Со.'ннюна JЦупака. 

Аnотеоаа. 

Микола Зеров 

Мініиальні пояснеаня: ПЛУГ- організацін "се,JянсьІшх" 
письмеппикіu, що Існувала я /\Ва;щятих роках на підсов<:тській 
Україні . 

. ,Зе~lЛя і Вітер", "Простір" - назви збірок поезії IL 
Филиповичи. 

Десшrк, Заг)' л, Лебідь, 'Савченко, Щупак - критшш-.марк· 
систи, що впступали проти неокляспків з офіційних позицій. 

"Білі острови'', "Сшш Далечінь", "Тринадцята весна", 
.,Крізь бурю й сніг" - назви збірок поезій Макси~Іа Рильського; 

"Червоний Шлях" - журнал, видаваний у Харкові. 

С. Пд.шпенко- провіднпк "ПЛУГА". 

Го.:rоскс~пtІ -- украіІІський мовознавець. Титарен~о 
ськиі! видавець. 
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'ОО...І.ЮЙ БІК ЗАЛІЗНОГО (НЕ ЛІТЕР АТУРИС ГС} МУР' 

naeno тиttинА 

"І вся людськісп, хіба не є інфузорії? 
Пожирай, по жир ай с;єбе в краплі ВО1fИ," 

П. Тич ип а. 

Геніяльно! Ар-rистично! 
Довели Ви це практично: 

ІНФУ30РІЙlГ''r ЕОЕГ 
ЗЖЕР СВІЙ СОНіІ:llНИЙ ІШЯРНЕТ! 

І ваи Баzр.ялий. 

МІК СІМ РИП Ь С Ь КМ Й 
" ... І исхаlі кружляє й обертає-rься 
Хоч круг лямпочки земля стара, -
Ластівки літають, бо літається, 
І Ганнуся любить, бо ·пора." 

м. р 11 д ь с ь в: !f п . 
Вже й кістки r•руг сонцн обертаються, 
н:роn'ю сходить натіІша стара, 
І рида Ганнуся, бо ридається ... 
А "орел" літає, бо літаєтьсн. . . • 
А Максим співає, бо співається, 
1 не захлинеться, 

а nор а . 

. Iвmt Баzряиий. 
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·~ s: М Е Н Т О М О Р І 

(Миколі Бажанові) 

" ... 0, жовті черепи, зіницями на схід. 
М. Б а ж а н ... С.1ово n по.11<у'' 

(), Жовті Черепи, зіницям,і ш1 (;хід. 
О, Жовті Черепи, зіниІнrми й зі С:~од~. 

Від І{олшш холо,:~;ної, 3 усіх концтаборіn, 

3 пустель Печори 'й 3 юш дванадцяти :моріu, -
І\уди ж ви дивитесь крі:н, мряr'у й крі;зь негоду'.' 

Куди ви дивитесь й що бачите в ішІ!, 

Набиті чорної, хододної землі? 

"Ми дивtІмось. _ . Мт1 дивимось !{різь слr,ози й крі;н, 

туман 

Туди, де з БІЛИМ черепом гуднс наш І>ажан, 

І думаєм: ІЮЛИ Ж БАіІ~АН ПОР03УМНІЄ'? 

Й зідхаємо: МАБУТЬ, 

ЯН: ЧЕРЕП ПОJІЮІЗТІЄ". 

іван Бигр.яиий. 



вопоnимиr сосюра 

Як в Петлюlш був Сосюр~t, 

Не чілаn його Петлюра. 

Як n Сосюри був Петлюра, -
Го:зстріюш його Сосюра. 

Івап Ваzряпий. 

- Як спр<lвп, Сашоr 

- Добре. Ншшсав романовину. 

Зприватпих розмов 

Він "романовини·' писав, 

Як от, скажім, "Народжується місто", 

Потому - Rорифсє:-.1 став ... 
Хоч сам, як l.іув, тю,: і лишивсь без зиісту. 

Івап Ваzряпий. 



СОТВОРЕПНЯ ЛІТЕРАТУРНОГО СВ,ТУ 
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РІИ ВИПАВtІИЧОЇ ПРАИІ 

Ладнаєм справи 3 друкарем 
(Хто з салом, часом хто без сала). 
l'~ультура наша не помре: 
Нових видань у нас чимало. 

Обкладt"ющ. НАВІКИ ТВІЙ
Хатинка, на даху лелеки ... 
"Коли снчаn І:риваnий змій" ... 
5!ке ж воно БЛИЗЬКЕ Й ДАЛЕКЕ! .. 

Пкий несмілий хрІШJrий голос, -
.Пк старець, що співа за гріш. 
Та, далебі, в :tlі'НИВА ч~тніш 
Під косами СПША~ КОЛОС! 

:1найшовст, і другий 'ПРОі\"ІЕТЕЙ: 
Сидить ;~А МУРАМИ Г>ЕРЛІНУ, 
l слово n ш.ого не просте, 
А СЛОВО trм!) ПРО УКРАЇНУ! 

Слова, сл оса,· але ж "які -
Нудні, не~10в цuі.ла полова: 
!!ее про nорон та про воnr•ів, 
Про Уираї!Іу ж ш;і с:юва. 

!~уть мудримп, m• (aлiJieli, 
""1с вчать АПОСТОЛИ 3 амвІ:'на, 



Рое~ливсь, лк на~сспі Дніnро, 
Потік ІІDем. віршіu, сонетів .• , 
Я"би не lllepcxa ucpo, 
То всі б писалнен 13 uоети; 

І славу МІОЯЧНИХ НОЧЕЙ 
Скріт. СОНЯІННІ роаноснть Д;1ВОНІ1. 

f ТС наuрИ-"ЛС J{ІІ.ЛатаННЯ, 
Неначо ре1шіr:м: Г,ов-і"іов! 
ІІропа.rю ЩF: O}(li(). КОХАННЯ, 
І не чарує Іtа~ ЛЮБОВ. 

Со.лодrшх спогадів вино 
RертаІ: нас n оfШім'и прсрій. 
CI.Jll,Cf,J\A .ІІІШ>ОВ моя давно 
Згоріла в ПОПЕЛІ ІМ!ІЕРlй. 
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Всіх ЕНЮВ, ІЗЬКИХ і МАНИЛ 
1 ІІикує за званням і ранr'ом 

it ціляє, не щадячи сил, 
Він ЗОЛОТИМ їх БУМЕРАНГОМ. 

Всі в крик ,Де не перо - батіг, 
!Цо слово, то удар по пиці! .. " 
І мовкне враз І-lОЛЮЧИЙ СМІХ, 
І в ірій ВІДЛІТАЮТЬ ПТИЦІ. 

Та нам вмпрать ще не пора; 
,'~аруй пам віІ{у, Боже милий! 
Я знаю ПОСТРІЛИ 3 ПЕРА, 
.Н~-:і нlnого не убили. 

Отак і це. І графоман, 
і'ецензію rшвтнувuш гірко, 
,[[юмовить .тшш ІСАНІТФЕРШТАН,
J ;;нову вид~.<3ТЬ дf)угу збірку. 

Л все :к r•рокуємо вперед, 
СЛ О іЗ А. у;J:;шшr НА ДОРОГУ, 
1 СЩJD.UЖІІЇЙ ІЮ ·один ПОС'Т 
3ро_сте із шуму молодого. 

Встають у ГОМОНІ ВШІВ 
;з ІЩД~АМЧП правнуrш Дажбпжі, 
І бережуть любов і гніn 1 

ДУША 1 !~ОШІ НА СТОРОЖІ. 

Гтта Черщь. 



Річний балянІ) 

• 



A.JlE АВТОРКА ЗАБУЛА ІІРО СЕБЕ. ТОЖ ПРО НЕ1 
ТЕЖ 3f' АДАJІИ: 

Галька, Чи рінь, Камінь і Скеля 
Дійсно понурий пейзаж. 
Так і здається, що аж 
В край наш сягнула пустеля. 

Нихолай Угарт-і 

о 

і 
Міні~шльні пояснення: "Навіки твій" - збірка поезій Пе-

тра Юзка. 
"Близьке й даЛеке" - збірка поезій: Юрія Балка. 
,.}К!:rша" - збірка пое:.1 Олеся Бабія. 
"Співає колос", "Гомін віків" -збірки пое'зііі Яра Славутича. 
"За ~1урами Берліну" - збірка поезій Леоніда Полтави. 
"Слово про Україну" - збірка поезій Юрія Буряківця. 
"Апостоли" - збірка поезій Василя Барки. 
"Місячні ночі" і "Соняшпі дзвони" збірки оповідань 

Во;тодп;~шра Русальського., 
"Ще пдно кохання" - повість В. Гаіідарівського. 
"Любов" - збірка оповідань Василя Чапленка. 
"Сj.1ьська любов" - оповідання Панаса Феденка. 
"ІІоніл і.>tперій" - поема Юрія Клена. 
"Золотш'f бумеранr" - збірка поезій Івана Багряного. 
"Колючий сміх" і "Постріли з пера" - збіркд байок 

спіграм Івана Манила. 
"Відлітають птиці" -- збірка поезій Михайла Ситника. 
"Канітферштан" -- поема Леоніда Мосендза. 
"Слова на дорогу" -серія видань клясиків української поезії. 
"Підза~1чя" - посмертна збірка поезій Олега Ольжича . 
.,Душа і доля" - збірка поезій Михайла Ореста. 
"Душа на сторожі" - посмертна збірка поезій Олс1ш Теліги. 
Ганна Черjні,, Петро Камінь, j Микола Скеля - прізвища 

,,, ()JІQДИХ ПОСТІВ, 



І ТОПІ ПОЧаТО ТВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО CBJP. 
.Земля забажала дати рослинність, і з надр п 

виступило на поверхню дерево всілякого твару і 
роду, і поросла свавільно всяка билина, і вкрила 
смуглясті забіччя своїм густим руном зелень му
рави, і барва різного цвіту оздобила все яскраво, 
свіжо і rye?o". 

У л·а с Сам чу к. "Юність Василя Шеремети". 

Довга рука з велетенськими нігтями простяглася одного 
разу, відділила чистих від нечистих, вилляла наохліп 
літературні ПОМИЇ, СТЯГЛа все на з'їзд ДО іlОВЄрне~ОГО В 
руїни Ашаффснбурrу і поnелїла всім тр~мтіти в страху 
літературнім: визнають чи не визнають. 

Тоді з'явився круглий місяць, з волоссям, що вкривало 
чоло ріденько, делікатно і неі-усто. І став той місяць голо
вою. 

І сказав: 
-НехаЙ буде тут МУР, а ви драп·айтесь ~о ньому 

все вище і вище вгору, аж по.ки не- запишете стІльки, що 
ми вже матимемо нарешті свою велаку літературу. 

І кинулась кожна ру/іа по. перо, і вчеrzилися палЬці 
спазматично в ручку, і зашелестІв під нервовими рука~щ 
папір, папір, папір, і забіrали рядюr по паr~еру зліва на
право, і спе1сулянти збільшили ціну на папір на двадцnть 
п'ять від:::отків, і родичі авторіn шили рюкзаки для коль
порташу, і все метушилось і лосnішало 1 швидше, 
швидше, швпдlіlе велику літераrуру. '\-:,\\•о!аsаІс,., 

І були там автори як дуби, ·'-'-:- ~оз~~~в~ув.f~ всіх 
могутніми рук<:tми і· підставлили ~у. 1 одтручували*' ад, 
а самі сунулися вперед і впер .J; пер~миюую.ій nл~ а 
:аід ваrою наплечника. І бу ли т · · ;-- тепдіmі, ~~ 

L.:к::::а 
11 Еа;;;ро~ті 
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~ . . 
дІ осокори, що просили друзщ , видати ЩІижки і писати 

рецензії і похвАлити іх, якЩо ·мо~<:uа, хоч трошечки. І · були 
інши, як колюч~ тсрпш~а, що від пnх· одскакував кожний 
і всякий і що теж дряпа.:пся на МУР, але з другого боку. 
І були такі, що сnіваЛи в забутті і лізли навмання, в~ 
.дивлячись, де дорога і чп аабагато' вонИ вилізли впереА. 

- · сЩо ти робиш!?-каже місиць·. 
~rлядівши слльвету. -

'. ! 
\ 
' - , , 

Ти і МУР' у не .врятуєш 
І загубиш ,Лету! » 



І були такі, що ревіл:: дикими голосами і гістерпчмо ~или 
себе в груди: пус<іть, бо як не пустите, то не видержу і 
вмру. І були такі, що в'юнкою тінню прослизали скрізь і 
всюди і з запалом· ганили нині те, що хвалили вчара. 
І було ще багато і багато шших. 

І сказав їм Місsщь; 
- Ідіть сюди і скажіть мені, скільки ви написали за 

той час, що я сидів у захмарному тоборі, 

І сказали ;;они: од;ш, і один" , і по.'!ов:ша, тр:t чверті, 
і два з чвертю, і тprt, і один з чвертю, і піnтС'ра, і дв:1 
три чверті, і ... 

- Скільки всьаrо?- суворо і Н!?вблагапІо спитав Mirnuь 
попраrrш на чол: ~~ел:т:~тпе во.'Ісссячко. 

·- ЧотирнаДцять арнушів усі накуnу, - вt;;;·]:сато при
зналися вони і ЗJ:.Ішоr:апо П:!рзпрнулпся, бо були певні. щ':! 
сотворили nжс б~гато· l:::.r~.тo д;::! nслпкої л:r":;·::тури. 

Місяць зпеважЛІ:во хмиrшvв і розіклав па подовrастш 
біливііі ·хмарі свій доробок. І булп то стоси, стосп і стоси, 
списщtі машинкою без інтервалів. І було тих стосів триста 
і шіст.rесят і чотири. 

- От, - сказав Місs;ць велично. - От. Триста і 
шістдесnт і чотири. Було б триста і шістд2сят і п'ять, та 
мусш витри;rп: час па ro:::~::r з narr::: 1 втр::.пш у 

житті цілнй дєнь. Кп:п 2!: rп л;:::тr з J.<~:;т-~и полош:пка
мп! Розі: ,~:6п.сп і nr ;; п1;·, с. 

І всі розіlіш.r.псr. zо:.сс.ром.ёс::о і r:QIJJ.Otoлeнo, і ІJ:ОЖС!r ;;.у
мав: ех, ь:олn б я буn голоtою, а llicpcxn потурити в ш::ю 
з цього МУР' у, щшй спсг:;в він так незру<:но, ·що на 
нього не вилізеш, 'НІ я r.ше нарсuпn би лілоп. Я б зроби~ 
пристуnкп на цей МУР, я nрпро~пв бп поручІ;і, я постс
лив би бодаі\ КОЦИ!{, ЯКЩО не !ШЛПМЧІШ, Я б ПОССрЄД!ШЇ 
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аїдкрив би каварню, де втомлений автор міг би відпочит• 
[ вйшіти склянку пива та з'їсти обід з ідальпі для працю· 
ючих, я б ... 

І кожен оглядався і баЧив, що кожний іде з тими са· 
мими думками, і тоді вони стали і, підпявши пальці, я~ 
ІІаВЧИЛИ ЇХ на КО111ісіях ДП, присягнули, ЩО епюрять СВН~ 
МУР, де буде зручно входити, де пе треба буде думати. 
як писати, аби тільки швидше, де всі будуть чемні 1 хва· 
литимуть своїх друзів. 

І щоб там була їдальня, - сказав одшs. 
- І щuб там платили добрий гонорар,- сказав дpyrni!. 
- І щоб вони перевезли нас у А111ерику,- сказав третій. 
А Місяць сидів у захмарному "абінеті і писав 1975 

сторінку свого четвертого ніде не вид;:шоrо роману. 

Л. де-.МАРІНІ. 



ВІДВУЛАСЯ КОНФ~РЕНЦІЛ 

1. ОРГАНІЗУЄМОСЯ 

Письменники створили МУР; 
У журналістів буде ЖУР; 
Театр об'єднується в ТУР -
Кругом луна пішла - гур-гур! 
Вже й пацюки пищать з конур: 
З'єднаємось і ми, лн: мур, 
І на;шемо ту спіл1.:у - ЩУР. 

2. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ :МУРу 

Багато говорили вчора: 
"Ми- мисль, ми- музика, ми- мор<', 
Ми - мудреці, ми - мир, ми - мур ..... 
А з того всього, як на горе, 
Залишилось: "Ми-ми", "Му-му" ... 

3. ВРАЖЕННЯ ПУБЛІКР 

І3 нори на світло І>оже 
:запищали миша й щур: 
"Нас від критики поможе 
Захистить китайський мур!" 
Між собою ми не схожі, 
Рі3них течій і культур. 
3 нас одні мурдикать можуть, 
Інші ж просто ні мур-мур" ... 
Слухать nубліІtа не може: 
".ІЦо за твори! Калавур! .. " 
"Все одно, - промовив кожен, ·-
Хто пmцить: пацюк чи щур." 

1\f }' 1' . ~ 

Гапиа. Черіи-ь. 
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ЛОПЕПОТРЕСТ 

:r'умільов, Бургардт і Блох 
Після смерти склали бльо:к. 
І тепер той бJІьок в Европі 
Певегонить все на попіл: 
... Маркс ... Петлюра... Чемберлен ... 
Зветься ж фірма - Юрій Клен. 

Іваи Баzряиий 

ЕПІТАФІR ьПОИОВІ 

Був Блок ... І нема Блока,
Пропав, загинув в прокляті роки. 
Плачте, о музи небесних прерій, · 
Присипав Блока "попіл і~шерій". 

Поетів орди візьмуть лопати, 
Будуть, ой будуть Блока шуІшти. 
Сміх буде, крик буде, гей, буде морока, 
Пк з "попелу імперій" nідкопуватимуть l>лока. 

Іваи Баzряиий 



11 /\_ ш І с т о в п 

МАЗУ·РН А 

\Читати так, як мазурку, тобто вибиваю•ш такти). 

Від 3ильцбурс'а до Гамбурrа 
Лаври слави і овацій 
Позбирає віщшї Бургардт, 
Але не старий Горацій, 
І не Бдок, не майстер Рильський, 
Не Лекант де Ліль, не Зеров, 
Ні один поет російський 
На ру:мовищах імперій. 

Підкіnками цок-цок-цок-цок 
Не Твардовський, тільки Клен-Клен, 
1\:омпіляцій ватажок-жоІt 
І альхемік ~tантилен-лен. 

Каяття конкістадорів, 
Цих здобичНИRів суворих, 
Цих І\ортесів вісниківських, 
Альмавів діонісійських 
.'lине скаргою гіркою 
Аж до Господа покоІв 

. t Іерез попели імперій 
! письменницьких к~терій, 
.Без у.сяких фанаберій 
n даль нечутну і незриму 
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Yn обійми серафіміn, 
Ув обійми r'умільова, 
Цього батька Кленового 
ЧQбітками цок-цок-цок-цок 
Конкістадор скок-екок-скок-екок -
При месьє Ередія 
Ноекачу собі і я. 

Rід Залщбурtа до ГамбурІ'а 
Скаче конкістадор Бургардт. 

Реконкіста клясициста 
Альказари, не базари, 
Слави ми не розбазарим, 
Підківками цок-цок-цок-цок -
Олсr~сандер Блок-Блок-Блок-Блок, 
Це не він бере у "плєн"-"плєн", 
Тільки я - л,. ІQрій Клен, J Слен. 

Юрій Коса'Ч 

А ОТ nro самого носач-а 

Цей - ерудит. Він ділить світ 
На сім нар чистих і не чистих. 
"МальіJо ... Д'Аннуr-rціо ... і Свіфт ... " 
Хто був з них правим, хто фашистом, 
Не зрозумію л спонтанно, 
.Со надто мудро все й туманно. 

Пихолай Yzapm.i 
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ВОВСТАfНіЯ ГЕРО:ІВ 

.,Аде він пройшов через бра..,lу, солдати :>аёалю
туваmІ йому, пісок хрустів під його підошва:.ш, 
важколисті явори і лпmІ І{олихалися пал rолоnою, 
лакей відчинив засклені r,всрі, над ь!ар;.;уроrш:.аr 
сходами майнула картипа бапи:ії з шпрОІ(ш;а клу
баьщ огирів і вершшп;ів а прапора;.ш ... , а Лссеш•о 
ішов по цих білих сходах, сам, напрочуд сам., се
ред цього блиску, сяйва, чепурної пшіі." 

Юрі Й Ко с ач "Запрошення на Цітеру". 

Ц~ вже хтозна в которе проїздив Евроnою вічно 
гнаний не знати чим, чого 1 ку дп ук]!~Їпець з 
творів Юрія Косача. Час крутився, як маятник 
на збожеволілому цифербляті, стрІЛка в кожному 
творі перебігала на кілька століть назад, варта біля місь
ЮІХ воріт то одягалась у крицеві колетп, то спішно натя
гала білі панчохи на мускулясті ноги, а українець все ме
тлявся Европою без мети і без пуття, не лишаючи сліду,. 
нічого не встигаючи створити, ніколи не відаючи, куди і чо
го посилатнме його автор поміж ці шпичасті вежі, пом.іж 
герцоrів і полководців, які чемно всміхалися, низько вкло
нялися, але rай-rай, - не говорили Жадного зрозумілого 
слова, як l!ie смів такого слова вимовити і безпритульний 
Косачів українець. 

І тоді Тиміш скликав rероів. 
Герої злітали до Баварії, до тихої простодушnаї rемітліх 

Баварії з іі пивом і кров'яною ковбасою, до JІ1іста Августа 
зліталися герої, до міста римського імператора, що колись 
вів свої кох·орти на битву з rермансьІшми варварами. Гер ої 
перелітали тиху Coмr>ty, що нечутно :котилася поніж ка111'я
вих берегів, перетята мостами, і завертали до виспких одно-
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маютних похмурих касарень, ось глянь - вже сушиться 

ошизна, розіпнята на танах, висять брезентові бовдури з 
перевареною водою, якої ніхто не п'є, бовваніє на грядках 
капуста впереміш з червоними помідорами - і ти в таборі. 
Першим говорив Тиміш. 

- Браття, - сказав він, і широке хлоп'яче лице пломе

ніло.- Браття, далі не можна терпіти. Доки ми будемо блу
кати по цій Европі, як дурнуваті сомнамбули, і показувати 
себе недолуrимИ й нездара11ш, Ось тут сплять справжні ук
раїнці в Европі, нехай автор наш займеться ними, нехай 
вже раз дасть нам спокій у могилах і не робить з нас не
втіпак. Доки будемо терпіти, о браття, - і його голос за• 
ломився від гніву. 

- Мене зовсім збив з дантелику, - похмурим голосом 
прогув Богдан. - Я і в труні не маю спокою - все хочу 
згадати- бачив я Мазаріна, чи не бачив, був я у нього 
на службі, чи не був. І при чому тут тоді німці. Г осооди 
Боже мій, хто тоді думав про прусаків ... Нічого не доберу. 

А я,- прошемрів грудний жіночий голос. -Я, принцеса 
Алі 'Емет, фрекен Шенк, княжна Дараган,- хіба він з 
дамами краше поводиться? А я терnлю мовчки, бо я тільки 
слабка, квола жінка. 

- Ганьба!- загули сивоусі й чорноусі козаки.- Гань
ба! Хіба так можна з жінками?! Скажи їй ясно й чесно,
чого від неі хочеш. А не хочеш нічого -не крути голови. 
Ганьба! 

- Е, чого схотіли, - хрипкуватий старечий голос Борт
нянського затремтів. -Мене він обплутав бабами - і дама 
в чорному, і дама в мащ1, 1 жінка, і українська дівчина
і що ж до чого? О, Господи, Господи, вскую оставил м'я. 
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- Г авьба!-кричали rолоси, хрипкі і rнівні rоJІоси Лосева. 
Розумовськоrо, і ченця Климентія, і обох Хмельвицьхих, 
баrатьох, багатьох.- Досить терпіти. Бунт. ПовстаІJІІЯ ..... 
У ті дні дивні , діла робилися в Баварії.· Всі енц~ІUІонедіі 

зІІІЩли з бібліотек, усі дозідинкп й бедекери були спалені, 
всі історіі иистептва були подерті, а мюнхенська криміваJІЬ
ва _поліція _з<Ірсєструвала ще одне пору'шеввя rромадськоrо 
спокою авслендераии: · вад містом чулися якісь rоJІоси, що 
вили, клЯли і-1 викликали: 

- Дай нам спокій! Чуєш, да-й нам спокій! Або опиши 
пас так, щоб ми могли жити в віках, або не чіпай наmвх 
імен · і тіnеіІ! 

Про подію подано докладнпо рапо~т до Мілітері f оверм.ент. 
Л. бе- М ар~ні . 
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Ян: вше Косач, 
То ВЖ€, нробач, 
Не втне читач, 
Хоч сядь та й плач. 
- -
Не плач, читач) 
Нехай Косач. 
Не плач, Коеач, 
Нехай читач. 

І ва1l Баlря1lий 

JGЬМдЧНА - fOfOПit? ОСЬМ~ЦКА- ШЕВ'ІfНИО1 

Десь ь:олись промошш хтось: 
11ищий Тараса Тодось. 
І сл<>ва ті у Тодося 
В голові сид;Іть і 1~осі. 
А як 3 мурінцшш стрівся, -
Обвалились небзса: 
І1ищим Гоголя призна.ни, 
·~а не вищим Тараса. 

Гшта lJEi'lllЬ 
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ІСТОРІЯ ПОСЛАННН ТОДОСН U(JbMA ЧКИ 1 ПРИМІТ
КИ ДО НЬОГО ОДНІЄЇ ГАЗЕТИ 

::ю 

оо rамnпа, ПРИнttА пnнсьиоrо 

Пізнайте, принце мій, біду зловісну, 
JЦо сталася: руїнницька рука 
Украла в мене генілльну пісню, 
Яка з віІ•ів не часто виника. 

Чому ж я не носив її з собою, 
В газету загорнувши, не складав, 
·Як спати йщов, собі під го.ловою, 
Аби її який падлсд пе вRрнв? 

Бо ненажерлива злодійська зграя 
Ун:рала в мене пісню ту мою, 
І я тепер ·sjд бошо завмираю, 
Не їм, не п'ю, вже сто ночей ІЮ ~IrJнo. 

Той злодій пів життя украв мойого, 
Наймальоюшчіmу а ~·сіх Іtартин, 
ТЦоб кров Ному у жилах стала рогом, 
ІПоб ноги покрутив· він, катіn син! 
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Хай рот йому роззявлений болячка 
Заткне, і він, єхида, ніч і день 
Ридає й скиглить, як тепер Осьмачка, 
Бездольний, мов у лісі тому пень! 

ВІД РЕДАКЦІЇ. Співчуваючи шановному авторові в його 
rрагедії, якої властиво, на щастя, зовсім не було, бо, як І!ідомо, 
ніхто нічого ні в кого не вкрав. мп розуміє~ю сенс і симвоJІіку 
цієї поезії як зма,!ьrюrро~tадську, чому й друкуємо цю поезію 

Ре .11; акція. 

БЕЗ ТОПКУ. 
,,За часів Середn:r,овіччя церrша розглядала же

брацтво як внсоrшй духовпий подвпг і суспільство 
без жеGраків як суспільство, що, занедбавшп не
бесне задля зеююго, персбувас в небезпеці, схи
,,яючиея до занепаду і загпбелі". 

В. Домонтович. "Без rрунту". 

І. 

Я іду вулицею і бачу скриаьку на см:ття. Скр:шька t.a 
сміття. СJ{ільки діялектичних з:J.аеречеш, иажІІа ІІJ;32рнути 
~авколо скрин,ькп па смі~тя. І n по·шшю цикл зnперечень 
1 пар-адоксальютх впсновкш. 

Скринька на сміття. В серед:Іиві'lчі люди вІшидали смі
ття просто на nулrщю, і тоі~, ш~ІJ~д хатою яr.:oro зводилася 

V "І о • '-" ,J ' о 

наиоІльша купа смІття,_ вважаnса ІІЮюаrатшим 1 користався 

пошаною. 'fene;J ми вивозrРІО с:.~іттп д1лско за -.,:істо. Якиіі 
парадокс. Яке з::ше:;~чепнп ... 
(Ще дві з половиною стоr>іп;щ :>~.ірч.шнr. про скриньку 

на сміття). 
Я побачив іі на вулиці 1 nодумав: 
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.. А що буде, я:.: п шдшду до н2і? Або дасть ляn<tса, а~о ле 
дасть ляпаса. Одним заперечепняr.t бішше,-чим я р;вш!ую. 

І я підійшов і заговорив, СІШ<Jуnши капелюха, про муз::
ку, мистецтво, естсти:.:у, психолоrі:о, сподіваючися, ~"' за
говорю їі яо спантеличения. 

Але вона була не з таких. Вола була бrпа шінка. Вон:1 
ск~зала мені просто· 

- Ходімо до нас. Чоловік зараз на лек!lінх . 
... Вона лежала на канапі, а я гладив їі, заллю :цивша O'J' 

у півзабутті, гладив ії хрумке тіло і намаr:lВ~Я вr::tдати, IO

ro це я гладжу. У М<tпі було Т;'ІОХИ біль:::І~ кісто!>. А у Та
ні неначе менший живіт. У Орисі була мозоля !Іа neлaкor.ty 
пальці, а тут нема. Кого :.к це Я гла11жу? • 
Я розкрив очі і побаЧ!!:}, що цz - ноnа жіпка, імен11 якої 

я ще не зна:з. Тут зrадаз я, що .~tоже прийта чоловік, і 
поГ>іr до дзеркала поправити к!Jаватку. 

2. 

51 сиджу в шашличній і чеІJ:аю про шашлик. Чекаючи 
:;Іашлика, я невідомиr-ш і незрозуміли~ш мені шляхами асо
ціsщій думаю про Шашлик! Яке заперечення! В Середньо
віччі люди подавали ,цілого барана на стіл, і кожниИ одрі
заu собі такий кавалок, який хотів. Ми ж ріжемо барани

пу иа малі кавальчикІІ і їмо по одному. 

(Три з чвертю сторінки .міркувань про заnеречення з при
воду шашлика). 

Вона сиділа на піску, ця маленька гола жінка, і була 
невдоволеr:а. І не дJІвно. Я набрид ій. Часами я набридаю 
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йавіть самому собі, то що дивуватися ц1в малевьк1и rоліі 
жінці. І и сиджу і думаю, який новий фортель мені іІриду 
матв, щоб впказатися перед нею цікавим і новим. 

Тут я згадую, що сьогодні, витираючи газетою жи.11етку, 
SІ прочитав там уривок про Болсве.ла. Я врятований. 

- Боясвел,- кажу я многозначво, і мала гола дурочка 
ве.ІВЮІМИ очима вслухаєтLся в !Іове слово. Це було зорове 
вражеввя, про_ яке теж можу написати пару-другу сторінок. 

А:Ае не тепер. Тепер я квашпося не пропуст11ти моменту 
Я підходжу до неі і цілую її. 

- Болсвел, - поnторюю я ще раз тоь:ом Itiara. 



... Вона лежить на піску, а я маю повну змогу rоворІlтіі 
про зорові враження. - Зорові вражепня-є зорові вра· 
ження, а слухові враження ue щось зовсім інше. Але я лю· 
дина ориrінальна. Я людиш: надзвичайна ... 

Тому я чую очима і бачу вухами. Я дозволяю собі з ци
ми органами почуття всілякі ексцери;11енти. Мені іх не шко
да. Але істи я мушу ротом. Тут не сміє бути жадних жар
тів і фантазій. Я ім ротом- без жадних заперечень. Але 
чи я ім, щvб писати про запереч~>чня, чи пишу про запе· 
речення, ·m>б істи, -це велика загадка для психолога. Не
хай JІамають собі rолuву. 

'1'. dе-Мар'іні. 
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ІВАН БУОНІ-ТА-ПАРТ-ИНИЙ 

Смішний той l:Jотічеллі 
Нехай запише те: 

востаннє 

3атлмтеr ледарі і друзі, -
Черкає кирІшю Багряний 
Лише ОДИН СОНЦЯ. 

Він всюди t., 
Наш вождь, мистець, редактор. 
Нехай же так стоїть віки, -
Ми все своє: 
Гати! Вдаряй! Рубай! 
Романтику багр.иноти, 
Єдиний із усіх - це ти. 
Валять доволі ваньку! 

Я пізнаю тебе no іх 
(ВолодьІш М:аякоnськпй!), 
Я по штанах тебе хрещатих, 
ПО ГЛИЦRХ, ПО І'УРТКаХ, 
>' nізнаю тебе по шкурат-

О, Багряний, мій пане, 
О, Багряний, міі1 пане. 
(Володька МаяковськиїІ 

яних, 

У гробі ТИХО СППТЬ і СНИТЬ 
про вірші r:po буряні). 

А тут гримпть Багрr:ний. 
Ех, Ульмс, 

Новий Ульмс, 

Г,уона-та· ПЩУ1'· я ний! 
Напо-ле-он 
Баг-ря-ний. 

Ульме, ти 

Юрій Коса-ч,. 
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!ШТАТИ В ВІРШАХ, 

ІШТАТИ В ДРАМАХ, 

ХАОС В НОБЕЛЯХ. 

ПШИН: В ЕПІГРАМАХ. 

Івап Баzр.яиий 

зnинонання маяновеького 

!\оли }1 !здив на Штеру? 
'І{оли 3 Ним пив на брудершафт? 
:Коди Я душу мав 3 паперу? 

}{ОJІИ був ЛЯЇІ\ОМ В Віршах? 

А.·ю нехай. . (Т~·т ша: Uензура!) 
Над мертnим леnом й миш ())ігура. 

Івап Баzр.яии~'1 

...... ·'-~ -' .}.__,.,:, ~- ........ ·-•-;__ '-•-L·~···'' ... ' 



с о н ЕТ з І а в nr и 
Ге-ей! Виходьте ІШ бенкет собачий, 
Ви, Фсбові злиденні байстрюь:и, 
Античні обгрпз::Ш:rе :маслаки 
1 бубоніть cJroвa свої дитячі. 

Горю! Творю! Душа моя аж crtaчe, 
І, цеглою про.аснені, думки 
Спливають з-під знеrшжно'і руки 
l шлють усіх пас 1' матері чортячій. 

За мною всі: Дпіпрu, Січ-мати, степ, 
l що ~tгні ваш йолоп Пан і Фсб, 
І нсктар ваш, -як вихилю я браги, 

~ 

В сонсті нам, для більшої зневаги, 
Rкраду 'рядок останній. Г-ех! Ге-геn! 

гн;. 

ЧОГО Ж БУНТУЄ ПОЕТ? 
.,Чого ж тоІі птах бунтує так за мурами?" 
І в ан Б а r р я пи й. "3 камери смертників". 

Чого ж поет 
бунтує так за МУРами, 

Чого ж 'Гичин ... за горло ... і карати? 
Товаришу, не будь тшшй похмурий мій, 
Таж і вони не хочуть умирати. 

А МИ не вмр'ем, 
І їх- у наші рубрики, 
Бо віршю-у них подібні мрії: 
Шоб окупантів --

та Мечем Республіки 
Нарешті вже 

біля Софії. 

Нииолай Уг.арті. 
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поля noпn 

"Сидів на мармурі. Писав 

Слова даремні, непотрібні .. ," 

Святослав Гординсьв:Иіі. "Слова 

на каменях". 

СЛОВА НА КАМЕНЯХ нисав 

СІМ ЛІТ даремно, непотрібно ... 
Хоч в СУРМАХ ДНІВ пісень r<paca 
До БАРВ І ЛІНІЙ не подібна. 

Бурунить МУРу ПЕРШИЙ ВАЛ, 
А л, забравшись у СНОВИДІВ, 

3 ПІТРАМИ НАД ПОЛЯМИ вчnал 
Ганяю і з Ol~CAHOIO занидів. 

l-luтujлaй Ушрті. 



Д 1 JI А А в r с п У Р з ь 1( 1 

Кожпий табір має свій стиль. Одні пишаються розю;~·· 
ком музики, інші поклали всю свою амбіцію па ма1ярів, а 
ще інші збираються скорити світ nомідорами. Aвrci;ypr ви
значається rеніяr.ш, як ДонецькиІі басейн &угіллям. Ціла емі
rрація так \ звикла з пошаною дивитися на кожJІСІ'О авrс
буржця, як на такого, що не раз стояв у черзі по каву 
безnосередньо поруч reнiv. 

Але від якогось f!acy в клясифікацію вкрався неnорядок, 
і сторонн_я людина легко може заплутатися в складному 
становиш1. 

Наприклад, вітаєтеся ви зі своїм знайомим і питаєте йо
го nростодушно: 

-Ну, що у вас нового? Чув я, що ваш відомий r:оет 
уже посвячений у генії. 

- Ви про котрого, - нашорошується знайомий. -Бо в 
нас тепер чітка диференціяція станів: якщо про нашого, те 
він геній, а якщо про чужого ... 

- Та ні, про вашого, що ви три місяці тому вівчали лав
рами, про пана Х. 

- Що?! Про нього?! Та який же він rсп:й? Віп пегідниь., 
брехун, ідіот останній. Наш геній - пан У. К;шопізованв:і! 
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іШЗЕаний усіма офіп!йними uивникаr.ш, аж до тих, що ~о· 
нть дрова включно. Відстали ви від життя,- з жалем 
поблажливою зневагою дивиться він на вас. 

При зустрічі з другиr.1 знайомим ви виказуєте одразу свою 
лковиту модерність: · ' 
- То пан У має у вас величезні успіхи! Як це добре, 

·.о в в<1шсму таборі мешкас справжній геній. · 
Але в очах вашого співразиовюша спалахують червоні 

ловорожі вогники, і він люто сичпть: 

-Це хто геній? Пан У?! Відколи це ви iioro в геніі приз.вели? 
-Та не я, СJле я чув ... мені казали ... - белькочете 

•· jаСКОЧ~іfЬ, 

-Ах, вам казали, - перекривлює вас без усякоі чемно
:ти ваш недавній друг. -Вам каза;ш! А ви · власного ро
;уму не маєте, щоб зрозуміти, що то шахрай, брехун і 
.діот? Не маєте розуму, а ще хочете відігравати якусь ро
пю в культурному житті! Посоро:1тесь, -він обурено по
вертається і, ледЕе торкнувтися капелюха, відходить. 

Ви почуваєте, що справа дуже складна і, коли не хоче
те посваритися з усім світом, мусите добре розслідувати, 
куди ступати серед цього салцту геніїв і ідіотів. Тому, зу
стрівшися з третім знайомим, ви обережно розпитуєте: 
-Хто по-вашому більший геній- пан Х чи пан У? 
-Обидва ідіоти,- звучить вичерпна відповідь.- Спр~-

вжній геній не може вийти з інтеліrенціі. Справжні укра
їнські генії всі походили з села. І ми маємо, на щастя, 
такого - пана Z. 
-А що вія пише?-питаєте ви несміливо. -Я якось 

ароnустшз йоrо твори. 
- Ще нічого не nише. Але це невелике діло - вг.писатв:. , 

Важить - бути генієм. 
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"Пor·ana сnрава,- думаєте r.и собі.- Епідемічне розnо
всюдження манії величносТІ! й манії переслідування. Неща
сні втратили здатність нормально думати і нормально ціни
ти людей. Треба б порадитися з nсихіятром". 

Ви Йдете до психіптра і кажете ііому зворушено: 

- Слуха!іте, у вас у таборі біда. Жадної нормальної лю
диви - самі reEii або ідіоти. Робі1ь щонебудь, поки не пізно. 

Але психіятр дивиться на вас, як на неповнолітньоrо дур
ника, і люто сичнть: 

- Що там робити? Всі шизофреніки, всі до одноrо! Тут 
ніщо не допо.:v.оже, хіба .електричний шок. 

ПереJіяh:ані, ви швиденько відходите і розrублено озира· 
єтеся по таборовому маіідані. С!!іточі праuди й науки, най· 
краща еліта, fipaca і гордість нації, в шаленому танку т:vп· 
цяють навколо кілшах nостатей на високих постаментах. 
Одні вінчають ці постаті лаврами, а інші з тчким самим 
rазардом кидають у них гнилою каnустою, і в повітрі чутІ: 
тільки: 

Геній! 

Ідіот! 

Геній! 

Ідіот! 

Ви біжите швиденько до вихідної брами і в душі блага
єте Бога: 

- 11 Господи, де поділися нормальні, робочі, CiqJoмni і! 
відповідальні люІUІ???" 

Л. де-111аріні. 
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~АРОЧНА У НЕ~І 

"Стало сонечко в дворі 
і тополі заступило" 

Василь Барка. "Сходи сонця". 

Стала Барочка зоріть 

і сонця всі заступила. 

Лишенько: отщ\ горіть

це ж поезії світило! 

Uc вам не Ередія -
;щвувались люди й п. 

Uтала Барочка зоріть 

і сонця всі пригасила. 

Ч;ути голоски: "ОтНі зорі 
Рясу ще, розп'яття і кадило, 

Та не знати, що на це Іllаян ... " 
Ой, проговорився я. 

'Ь.иколай Ушрті, 



І ' 
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Н і Ж Н і С і Н Ь К Е С 11 і В іІ Н Н И Ч К О 

Манюціпісіньке ластовеняточко 
На дапеннточrшх л~::две стоїть. 
Бдакитноокс поетеня~очко 
Співає дюдонькам про Божий світ. 

І 

JІюдям кажу я диш щиру uравдоньку, · 
Геть ві,:;кидаю лжі каламуть: 
І>ожий світ лагідний. Собачки гавкають. 
Кипі НJJвкають. КонячкИ ржуть. 

Йде з неба дощичок--беріть кальоmики. 
В сопяшн:у спеку - запніть хустки. 
Почистіть зубош:ю1. j витріть носиюf, 
Мої читайте мудрі юJю!,"ІШ. 

Я й про апостuЛів, я і r;po свічечни. 
Всдююмучениць в Перлін послав. 
Господи праведrшй, сrш~ки чнтачикам, 
ТJІоб МОЇ RНИЖСЧRИ КОЖНИЙ І.:уПЛЯВ. 

Л. де -1/;Japiui. 

СnЕИУЛИНТ 

.,3а щ:гарети перстсиL н продати мушу, 
Мене об,:урить, звJспо, спекулт,т ... 
Нічого! Н йом~· аагJІЛІІУ в д~·шу 
l там уздрю ще к.ращий л\ямант." 

І auua Ч tJ іи'Ь 



СЕРАФіЦНИИ ПОЕТ 

.,І рушу в дорогу без міри 

Шукати священний r раль". 
Мі!хайло Орест. "Луша і до.11я" 

Такий я нечутний і ніжний, 
Такий етеричпий, моn зідх, 
;~алебі, не фашист я драпіжний, 
Н, їй-Богу, не знаю про гріх. 

Такий я пресвітлиП:, космічний, -
Ось зважте лиш - пуху гран. 
Я і справді поет сера;Х·ічпий, 
J пророком мені - Шюш. 

Я сув'язь сплітаю в печалі, 
1 лепет мій - вJршіn храм. 
І далі й священні І'ра.'Іі 
анайду, але вам їх не дам. 

Я бо другий Фрапціск Асізький,_ 
Не Тартюфш;: - мені ім'я. 
Неофіт я необуддистсьJшй, -
О, Перунс, помилуй м';r. 

Юрій Носа·•. 

l5 



П ПЕТ НРИТИН 

Типоnн1 двір ДП табо;зу. Гр~ц:-ш з капустою й по~ов
кли:ми по;•1ідорами, біл::зuа на nар:,:шах, мами вигрівають
ся на сонці бі:rя візочків з діть:-.п, схнJІьrов:ша молодь 
:10 35 років учИТЬСЯ ЇЗДІІТИ ВЄЛЬОС!Шедом. 

(б 

ПОЕТ (стоїть в заду.'І!.і, звівши блакитнІ . очі до неба і 
мрі:fливо об щуп fЮЧІІ качан капусти). 
Спокою і! кротости nри:Jшла по;:Jа яcfra., 
Зичлшшй поїть зір і ваб:п;, no.Jp: .'!уші ... 

](РИТИК (підходить, виколупуючи· з зубів решткп УНРРів
ського обіду. Прислухаєїься. Рішуче). Не надається. 

ПОЕТ (злякано озирається, че!lвоніє). О, пробачте, я не 
зн;.ш, що ви тут. 

КРИТИК ( виривас в нього з ру·{ каnусту). Покинь пань
катися з квіта,ш. Розгортай апокаліптичні візії. 

ПОЕТ (:курно). Чи це оr)о!І'вково? 

КРИТИК. Питаєш. Я ж rшrи~з.в цє в збір:щку, стор. 36. 
Ше не вивчив? 

ПОЕТ. Так я не дуиав, що це назавжди. Мо можна 
хоч з дер~ваип? 

КРИТИК. Дур~шці! !вій жанр - апокаліпса ... Нюхай, як 
nахнуть квІти грІха. 

ПОЕТ (принюхується). А й справді пахне. Ходім трохи 
далі (Одходять трохи далі). А ромашки? 

!{РИТИК (зневажливо фукає). Що -ромашки? 

ПОЕТ (з надією, переконливо). Пони, знаєте, ііі • Бо1·у, 
~:хом пахнуть. Як добре принюхатися ... 



КРИТИК. Дурниці. От ще Хахландія - ромашки! Пюпи, 
як Ередія, як Бодлер. 

ПОЕТ. А по-своєму не можна? І де шукати ті квіти 
гріха, прости r о споди. 

КРИТИК. Закохайся. Від жінки ввесь rpix... Закохайся ... 
ПОЕТ (зраділо). Це я можу ... Хоч і сьогодні ... І вже й 

дівчина є на прикметі. Чом же ви раніше не сказа
ли, - а я думав, бо-зна-що. 

КРИТИК. Дівчина! Хіба тобі, поетові, про якого я напи
сав розвідку, можна закохуватися в якійсь там. зви
чайній діпі ... Тн повинен шукати чогось незвкчайного -
малаіlки, зулуски, таітянки, нарешті ... 

ПОЕТ. Та я о з радістю, так візи не дають ... 
КРИТИК. Це я й сам. знаю, що візи не дають... Але й 

тут квіток гріха багато. З біди можна знайти німке
ню, знаєш, якусь колишню нацистку, з людськими 

емертями на срtліпні... Ого-го, тут такого можна на
кодотІпи... на кілька симфоній і на десяток ноктюр
нів... Катай піl'>tкеню. 

ПОЕТ. А коли ж з німкенями так трудІю -ноги вити
ра!і, зачіску не попсуй, боаенкафе носu, а до того 
ще :r crmяrь п;щ відчапеrшх вікнах. Може б таки 
можн;, нашу, укр<.іночку ... 

КРИТИК (о5урепо). Що?! В органісти хочеш записатися! 
З_абув, що я на сторінці 42 тебе у Фрідріха Гельдер
ЛІНа призвіз? То й тримайся Евроrш. 

ПОЕТ. Того n;r ще нам. не завдавали. Ми тільки до 36-оі 
сторіНJ(ІІ діі:іш ш. 

КРИТИК. Однако.Jо, тpи.'l;tJ~ Европи __:і все. 
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ПОЕТ. Та я іі не зрозумію, що та німкеня белькотати
ме... Я з європейських мов ще не дуже... Ми іх ще 
не вивчали. 

КРИТИК А навіщо тобі розуміти. Ти ж поет. Тобі аби 
були nонтрарні за літеральним сенсом своїм семан
теми та щоб німь:сня відповідала оппrмально до кіль
каnляновоrо метафоричuоrо трактування зовнішньої 
првроди... 1 

ПОЕТ. Та які та111 семантеми, ій аби боненкафе ... А я й 
так уже прокурився ..• 

КРИТИК Геть демобілізацї'йні настро:! Злучай ся з Евро. 
пою, нюхай квітку rpixa - і може я тебе якось і до 
Данте nідтяrну ..• Не вікувати ж тобі на Гельдерліні ... 
Будь чемний і слухайся старших ... (Виходить). 

ПОЕТ (зажурено). Я так і знав, ще як мені той голий 
собака приснився, я Й· nодумав - це не перед доб
ром... А Богдан казав, що то значить друrа побачи
ти ... От тобі й друга! .. (Стоїть, невесело схиливши голову} 

Завіса. 



АФОРІЗМИ 

,.Радують діти серпе ;>іОЄ. Але часом., 
згадавши, 

Що. їм готує жп:_тя, жах nобив':~ ме~ем. " 
Мих аило Ор.~ст. "душа І доля. 

. І 

Радують вірші серце моє. Але часом, згадавши, 
Що з nию1 ро!Sпть читач, жах побиває мене. 

Нихолай Y'zapmi. 

ПРЕСТОВ ( С ВІТАНН fl 

"Прибрався ліс в зелену мітру 
І процвіла земля ... 

Скидай, о сестро, те~шу ризу, 
Переступи поріг". 

МихаЇ!ло Орест. "Душа і до.~я". 

Прибр~J.всь Орест в ко~1ясичщ• мітру 
И ПОВОJІЄНЬКИ "Світа". 

Грози б яко'ісь або вЦ·ру, 
Хай раноJ{ lЮзквіта! 

Скидай, о брате, пишну риз~·. 
Переступи поріг. 

Пора! Пора! Пост.іn щшзу 
Вістить 3ої~Іів ріг. 

Ти маuш голос чистий-чистий, 
І в серці - . чистота. 

Нехай же ;1рузі урочисто 
~асвідчать чудо нромеписте: 

Орест вже не "Світа!" 

Нихолай Yzapmi 



НАПИС НА ПВМ'ИТНИИУ В 2946 РОЦ! 

І. Спереду 

J.'ут два Державини лежать, 

Мужіu nеюших два заснуло, -
Один-що Пушкіна • любив, 
Другий- що так кохався в ку л о. 

11. Ззаду 

Один був велетень державний, 

ДруГИЙ був llCJICTCПЬ Ді-Пі, 

лле обидва вельми славні 

1 на d'днім стоять стовпі. 

Різниці ж тільки трішки й було: 

Як межи П у ш к і н и м і к у л о. 

іван Багр.нний 



ВЙRРЙСТАТПЗУБАННЙ МНІМОТЕХНІЧНИХ -І ТЕХНОМІ

МІЧНИХ ТРОХЕЄ-ЯМБО-ДАІ\ТИЛЬОВИДИХ. 

,.Варт умовитпся називати далі письменників, 
належних до клясицизяу, не клясикаяи, 

\ клясицистами а терміну \,клясики" зовсім 
не вживати, послідовно розрізняючи, з одного 
боку, письменників античних абож антикізу
ючих, а з другого - письменників зразкових 
або канонічних, при чому ні ті, ні ті не є 
обов'язково клясиuистами". 

В о л оди ~1 и р Дер ж ави н . ,.Про
бfема клясицизму. ;,а систелатпка 
ЛІтературних стиЛІв . 

Сакраментально-орієнтальна орнаJІІентІш:а літературних 
;шищ останніх десятиліть не хар:ь:теризується ні мистецькою 
<штаркією, ні автономією апріорі в літературних здобутках 
літературних шкіл і окремих nоетів. ЕсхатолоrіР і есхілотогін 
розглянутого предмету nоказує на11і наяв, що існує велика 
;:еоезnека nсихологічних асоціпцій у відІ!ошениі до Шев
':снка і до Франка. Тому nерсовіфікуючн nерсональні уnо
:лбаніrя ерудитної критик11 на украінськоJІІУ відтинку за· 
гально! літератури, доводиться з прикрістю констатувати, 
ЩО ЛОJІ10ІІОСОВСЬКИХ верШИН наші nоети ще tie ДОСЯГЛИ 

і навіть поруч 3 r ете не 11\аємо ;;:oro nоставити. 
Аналізуючи евфазичні, евфрозиністичиі і евриnідистичні 

сторони сучасних літераторів, nовинні ми з маr<симальною 
чіткістю і ясністю, так властиnо1о ментальним осоОливостq~"~ 
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ТІЄІ критики, яку ми тільки й: год;шоси В!Ізнати за крити
ку, усталити значення дгпr,го тер~tіну, як гечі в абстракції, 
семантиці й побуті. 

Поскільки в :еrміні "лjтсратор" зосереджується, 
утямлюючись і конкрстпзуючпсь !-~пт•оло nього шла наша 
літературна проблематика і пось:ілью1 поза точною термі
нологією апостеріяльні явища як реальні продукти даного 
літєратурного середовища не мають зr,ачення, повиньі ми 
присвятити не менш 16 сторінок убористого щtклостилю на 
аналізу цього поняття в собі і терміну в сеиаnтпчній зна
чимості в усіх його чотирьох ви~єзазп<.'чених і сугубо-об' 
єктивних установлених нами !{анонах. 

J 
tГ 

V f\. 
{ 

було б, зрозуміла рtч, далеко крашс зовсім Бе вжи
вати терміну "літератори", а задовольнr:·1исr: словосполу· 
ченням "пишучі люди". Справа в то~tу, що НОЛІІ людина 
пише, то, значить, вона nише. А коли людина 
[в .межах давоі доби .і культурно-естетичних .канонів iiJ 



не пише, то, значить, вона не пише, : т()ді критик не по

требує про неі писати і має святий спокій. 

Але коли людина пише, то обов'язком ерудитноrо 
критика є розглянути, чи особистість даного автора відпо
відає особистості критика в семантиці, психіці й побут;. 
І тоді, еперrійно висуваючи момент еnік~·ріяльний, шо 
в ньому окремі симnатичн: риси щ:.ноrо обранця поширю
ються на його літературну творчість, в rрандіозній апока
ліптичній візії піднести його піл облак, з філософським 
спокоєм спостерігаючи, як його z•інцівки роблять безпорадні 
колові і еліптичні рухи в сполупі кисня з воднем і азотом 
що їі н~освічена публіка звикла називати по2ітрям. 

Спазматичні с:kорочуванн;~ лицевих м'язів, що іх 
вульrарна цубліка звикла називати хіхотінням, треба стри
мувати і спокійно кидати s зібрану повірливу авдuторію 
чужомовні лайки. Бо Европа все вище за нас, і те, що 
по-українському смердить, по-еспанськи- пахне. Де rусті
бус нон диспутандум. 

Л. де - МАРШІ. 
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АФОРИЗМJі 

"Рубіж літературної творчости: письменник 
не ~юже створити персонажа, розумпішого 

від самого автоrа". 

Володимир Держашш ("Афоризми"). 

Недобре чоловікові буш са~юму, го:юрить біблія; зате ш• 
'\Oupe - поuутп Gез кляспцистів. 

* 
Рубіж літературної творчости: автор може створпта афоризм 

чрніший від нього самого. 

Що тяж•ш (і папруженіше) пло.'(плось, тим слабше затямилось· 
[ому теоретичні статті клйсшщстін - сумпішюї цішюсти. 

Тужно губити па жпттєвш .<орозі родичів і близьких, црузів 
подру~ Але паІшснш су~ша втрат:!, зокрема. 2\ЛЯ ук!'аЇнської 

~ітературн на сміrра.ції, - пс rпрата уваЖНОІ.Р, впаро$ув<1ного 
1 ко~шетснтпого клясlщиста. 

JOpiii Косач,. 



КРИТИК 

Ейсі тіпес ой технен пспоснтай то т<tс 

техас атсхроеnеИн. 'Гіrшокра1·. 

Не дав Господь Піндаром стати, 
А де вже Гіппократом! 
Так став він скро:мюш літератом 
І возієм мерлятип. 

В столиці пишних емпіреях 
Колись би од був стряпчим 
І фантастичні б ахінеї 
В траr,тпрах верз собачих. 

В малоросійському ж безпташші, 
Мов соловей - ця сила; 
На семантичному піддашші 
Не припадає пи.~1ом. 

Чи не прийшов, бува, ти, діду, 
В державинські отчпзни? 
Давно вже млоїть всю ПонтіДу 
Від мудрих афоризмів. 

Юрій Косач. 

ЕЛЕГІйНІ nнстихи 
Станьте! Куда біжите так, хирепні піїти-феллаги, 
У безпросвітній імлі, в чорній єrппетсьь:ій тьмі? 

Марно за вами біжу і світилом махаю і кличу: 
Гляньте ж: ось мій каrапець-строrпй античний канонІ 

ПОШЕСТЬ 
3 гробів заклацали з~·бами. 
Неоклясичнії мінроби. 
О Боже, змилуйс!.f над нами: 
Спаси од ЧОРНО! хвороби. 

Гa1tna Черіпь. 

Гіс. 



ПАРОПІП НА ПАРОПІЮ 

аасвітило сонечко 
У мале віконечІ,о, 
Маленькі чсрешеньrш 
Їли ........... . 

(Тут іде англійське непристойне слово, це дуже смішно. 
Пояснюємо це, бо наша українська маса е відстала і не опа· 
:І увала ще всіх інтернаuіnнальних лаЙоІJ:. Сміх 26 сек. Прим Ред.). 

На квітах коса 
Заблищала, як роса, 
Солоnейко щебече, 
Дівчинонька ...... :. 

(Тут ВІtсокоосвіченпй автор поставив еспанське неnристойне 
с ·юво. Вищість його А)'Ховости на;\ пересічним рівнем є безза· 
::сречпа. Сяіх 37,5 секунди. Прим. Ред.). 

Юліюс Каюс Цезарус 
Ціцеронс cRpinтi: 
Ходім друже на базарус, 
Будем ............ . 

(Не тільки сучасні,-античні лаnки і непристоюн вислови не 
шшились чужими талановптому авторові. Тільки абсолютно 
1еосвічена маоа не може 'зрозумітп, що -це пародія. Сміх 
47,007 секунди. Прим.. Ред.). 

В твоїй великій, 1\рице, праці 
Для українського народу 
Забув ти лиш одне зробить: . 
ЛИШить лайRи-

й спустити в воду. 

Хуан вап-БеквеJ.rеке. 



НОБИЛИЦЯ НА ПАРНАС!. ПІСНЯ І. 

"Грудневими шлнхами, 
Холодна і сумна. 
ЯвляєтLся між нами 
Володарка зима. 

Як дідько оглашенний 
"У ніч перед Різдвом", 
Іа місяцем в 1шшені 
Гойдався над шюшом 

Юрі й Ч о р ни й. "Ріадво. Пісня І". 

Незнаними шляхами, 
Голодна й навісна, 
Припхалась 1\ОбиJrицн 
На вбогий наш Парнас. 

На ній, .,наохляп сівши", 
Чорнів Крицевий Ждан -
В юриетиці - невдаха, 
В поезії - профан. 

Як дідько ог латенний 
"У ніч перед Різдвом". 
Літав сердега поміж 
Сальоном і шинком. 

Нарешті збрид Мудіщев, 
І пародист Хвостов 
іJбува на Чорнім ринку 
Пегаса "Стиглу иров". 

Николай Yzapmi. 



ПОПИ ІНВУСЬИОЇ ВІРИ 

.Коли читати став Шаян, 
Зовсім із глузду з'їхав я. 

Здалось туманові мені, 
ІЦо світ іще й не зеленів, 
Що дійдем до високих злетів, 
Створивши. . . партію поетів. 

Ни1илай Угар'Р",: 

І І, 

"Доле, де ти, доле, де ти!• 
Попереджую, поети: 
Як за мною не підете, 
Н, свою розбивши ліру, 
Охрищусь в індуську віру!" 

'auua Ч еріиь. 





СІПЬСЬИОЮ РУКОЮ 

"Всі ви пам'ятаєте 4бо знаєте, шо була 
:колись російсько-японська війна 1904-1905 
року. Мій чоловік - ляйтенапт Лебединський 

служив на JJаннернику "Петропавлоnськ ..• " 

Панас Феденко. "Своєю рукою". 

-Сядемо, .'Ірузі м.оі, "кружко~І", як то робилося в поряд
ІІЇі-t кругу до революції 1917 року, і почнемо оповідати 
епізоди з нашого життя, щоб хоч чимнебудь замінити на 
навісній чужині нашу незабутлю і дорогу ,,Ниву", - ска-
3ала молода панія з сивим. воЛоссям., з двома очима, з 
одним. носом., червоними губами, з підборіддям., з ямочкою 
з правого боку підборіддя, з двома вухами по сторонах, 
в яких висіли "серьrи" з підробленими перла~ш, які вона 
трохи не виміняла за двадцять два фупти житньої муки в 
·тисяча дев'ятсот вісімнадцятому році, коли їздила "м.ішоч
ничати" на село коло Батурина. Батурин - то є місто на 
Україні, де жив геть~Іан Мазепа, що хотів відірвати Укра
їну від Росії ще при Петрові Першому, але якому то не 
вдалося, бо Карло Дванадцятий, шведський король, з яким. 
він заключив союз, був у той день хворий. Чия черга опо
відати сьогодні? Ніхто не хоче? Ну, тоді оповідатиму я. 

Гості тоскно перезирнулися, знаючи цю панію за дотеп
ну і надзвичайно живу оповідачку з Па!•l'яттю, де збері
гають0я всі п.1Й~1енші деталі, зі здібністю rоворитп до тих 
пір, поки не наб~ретьси сорок тисяч друкованих знаків, бо 

бО 



менше одноrо арчша фотодрук І'С хоче друкувати. Але 
ритувку не було, Чаю ще не подавали, тому rості зсуну

лися ближче і почали слухати. 

Але nанія Зипа ще не почю!ала, бо знала добре, як 
будується оповідання, і чекала, пою: інші персонажі ожив
лять йоrо. 

Інші персонажі - полковник і доктор, обидва з добрими 
басами, червош:.~ш щокаr-ш, rолоснпм сміхом і nовною 
нездібністю зв'язати два "членсрздельР.ьІх" слова, r;!\реЗJ!р
нулися,. не знаючи, чия сьоrощІі черга. На всякий виnадок 
вони nустили басом no чотuр1І рази: Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха 
ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха:ха і весело І:Їдмо1,rнули присутнім 

• nаніям, які засоромлено махнули на нвх хусточка.'Іш, сnе
ціялЬІІО приrотовлениrош, чисто випраними хусточками, яких 
вони з ощадности до носа не вжLвали. 

Після цього молода дівчина з чорІіими очима,. рум'яними 
щоками, двома rуба~ш і двома вухаrопr, яка на nих вечо
рах виконувала ролю аf:хвана террібля, встала, nідстрибну
ла, дриrнула ноrою і, остаточно ожививши оповідання, сіла 
і почала слухати. 

- Я жила тоді в Петербурзі,- почала панія Зина. -
Петербурr є місто при впадінні Нсви в море, де 
Петро Перший збудував свою столицю на козацьких 
~~:істках. Я там жила, не на кістках, звичайно, а на Фон
танці в одноnовегхоІJім будинку з 1·рьох кімнат, кухві, 
"ь:.ладовки" і nивниці, яку ми тоді називали "nогреб". І 
там 11 познаііомилася на вулиці з молодим мущиною. Він 
був дуже інтсліrентний і крутив цигарки тільки з фраІЩу
зьких книжок. Свої листи до мене він nідписував UJ·фран
цузьки А. Д. Т. Е. (Que diable t'emporte). Я вже зовсім 
поріщила по~.:охати йоrс, але .мені заважали його сільські 
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руки. То були справжні сільські руки, про які так багато 
писали Мопасан по-французьки, Людвіr Тома по-німецьки, 
Кнут Гамсун по-норвезьки, Реймонт по-польськи, Чехов і 
Решетніков по-російсьь::и, Стефаник по-українськи. Але я 
тоді ще не мала приємности пізнати сшна професора і не 
була така освічена і тому за нього заміж не вийшла. 

Вона спивилась і розгублено глянула на професора, який 
докіеливо покивав головою. 

- Тільки три тисячі знаків, - сказав він сумно. -До
ведеться на тридцять сім тисяч добавити історично-геогра· 
фічних деталів. Але нічого, якось то буде, -сказав він 
підбадьорливо і великодушно дозволив: - Можете йти 
пити чай. Сьогодні навіть з канапками. 

Всі радісно заворушились і з чемности nодякували щє 
на півтори сотні друкарських знаюв за надзвичайно дотеп· 
не і живе оповідання. 

л .. де~Марі1tі. 
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Д І JI А МЮНХЕНСЬКІ 

молоnична БА Б ІЙ 
"Яка ж ти гарна молодичко! -
Мов мовпть погляд косаря ... " 

Олесь Б а б і й. "Жнива". 

Яка ж ти гарна, молодичко, 

Яz•, врапішнн зоря, 

А в неї вкрив рум'янець личко, 

JЦс й очі перлами горять ... 

• ~ в молоДИчки круглі груд~ 
Такі, як пара голуб'ят, 

На них спраглілий поглнд блудить 

Олеся Бабія. 

Ншсолай У юрті. 



рЕn 4 н тор нБ І а н о r о с л о 8 АІІ 
.,Незнана і чужа, vез ілеrш, без хати ... " 

Теодор І(урnіта. 

ХолодІЦІЙ і чужий, для імени і хати 
Надземсьтсі всі слова гуртую у сузір'я, 
Притягую й теое, :многострадальна МатІі, 
! rоворю до тпх; що слухають і вірять. 

Та сам не вірю я. 3 одІшповим захватом 
Співаю 1юси я, Христа, народ і nарти 
3а тим, що в час останнього змагання з като~.; 
Я вибрав метушню і денну працю Марти. 

Погідний і ясний, шук.аю насолоди, 
Вигід, тепла, комфорту і ошвти. 
' жду. То ждп ж спокШпо й ти, народе, 
. :к дасть Господr, колись, то nерпемо до хати. 

Л. де-Маріпі . 

. ПОЕТИ МЮНХЕНСЬНОГО УЛМО 

"Чужі лісп, чужі діброі!и ...... 
Привіт тобі, мій львшшй Львове ........ 
Ти з:1іст і мізк, пr nерла карти, 
І рейд копит, і nуп, коліс ... " 

Теодор Курnіта. ,.Львів". 

'іужі слова, старі звороти 
І шильд поета, m.: ярмо ... 
Пиши, підпису й- я не протп, 
Але до чого ж тут УЛМО? 



Я пам·нтаю твої ВІЧІ, 
Їх земережала тоска, 
Бо день длл тебе- те ж, що вічність, 
Т{о.1Jи помножує він скарб. 

Де ;щіст, де мізк, де перда Іёарти'! 
І хто хоч раз n цім то:rк допер? -
То вже біда і жадні жарти, 
Як Теодор добравсь до пер. 

І вже скажу, бо не стерпіти: 
Хоч ти й заходиш у газард, 
Все ж остаєш для Кур піїта -
Золотолип - Ремез -Стюарт. 

Николай Yzapmi. 
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А ш І ш у к А н н 

СЛУЖБП Л ТЕРАТУ РИ 

,.А та~1 чужі, чужі в одній кімнаті, 

Іх тільки пошуь: хліба ~вр ао звів. . " 

Юрі й Шерех. ,.С.1ужба сошш'· 

Робота критнюt -то праця ГеркуJІеса: 
.ТІопати гнуться і бракує ви.тт, 
А Авгієві Ісоні по колеса 
У стайнпх понаrша.'Іи пнпг. 

Я: чищу й чищу, і вожу візь:амп, 
Шукаю перл і тішусь, як знайду 
Бодай одне і піднесу рука~ш, 
І покажу: І{уліш, а не Сарду. 

І зараз крик зависливий і буйний: 
Чому того підняв, а не втоптав'! 
Розпни його! Не є він критик чуйний, 
Що давить всіх й нікого не nідняв. 

Л. де-Маріні. 

я 



ЕПІТАФІЯ ЮРІЄВІ ШЕРЕХОВІ 

Стоїть тю.: чітко на плиті: 
Опора МУР'у - Шерех Юр. 
Він був не нитик, тіль1ш критик, 
Літератур і бур авrур. 

Русальських, Балок і Костельких 
(Ідіо-синкретино-нізм) 
Був пострах, але і отець їм, 
Яr• своєрідний шерехізм. 

І пригортав - не Лідій Чарських 
І не Калюжних ніжність тіл, 
А Dichtung von monsieur Ізарський, 
Немов Антоній тихий Ніл. 

Він зорив з високостей Барки, 
Імперій попіл провівав, 
Не гребував погіддям чарки, 
Sehr - afficus - земним не став, 

А згинув в авреолі слави, 
.Аніка - воїн, МУР'~· дан. 
його убивники: Державин 
І тьми Манил і Курnітян. 

Юрій Коса'Ц,. 
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ШЕНСПІР КУМОМ 

- На ку~tів Ігор Костецький запросив до 
себе У ласа Самчука і Володимира Блаваць-
кого. 

З ириватnсх розмо& 

Експериментів менти важ, 
звучання, теми - вихор. 

Пересічність і дрібнота ж, 
коли приходить Ігор. 

О, ситп, насить ажіотаж 
гемінrвейським струмом 
і запроси на другий раз 
~JІекспіра теж за кума. 

Юрій Косач. 

~понvси нЕевятого антона 

ВИСТАВА ОДНІЄЇ ДНИНИ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО 

:Тев'ята година. Ліжко. Чоловік та жінка, одне тіло, одна душа. 
/ситон. Дев'ята година. Як ти опинилас; 
Аптоиина. Зпаєш, я думаю. 

Цікаво. 
Дуже. 
Як ти ОІІПІІІІЛась. 
Що ногами. 
Що ногами. 

Ноетоnа дружина. Як ногаюн 
Нерсоиаж заімдений. Чому ногаJІщ? 
Поетова дружина. Коли иоrами? 

Де ногами? 
Між ногами? 
За нога~ш? 
Під ногами? 
r ами-гами-ам.и. 
:v\и. 



Під-на-за-мі:>L 
Ами-мп-мн·)ІИ-й-и. 

Персонаж заім:S'2ПИЙ. Боротьба за праnор? 
Поето~а друж:ю;а. Ні, переможці. 

А шкарпетки? 
Як шь:арпепш? 
Що шкарпепш? 
Чому шкарпетки? 
Які шкарпетки? 
Залатала? 
алатадс. 

атал а 

ал а 

ла 

а-а-а-а-а-<1 -
ПідсЕідоме. Руда і фі1нкwва. Браво. Вічна n11я'я:ть. Келехи, 

І<елехп. Еррр. Бре.кабр1бра. А брицььн, а брпцьки. Ікі-пікі· 
rрамапши. Іпшуанпа. Авзеленьки. Я монолог. Я горобеньюr. 
~пребалюю смі~ом. ~упш~ши двалі. С~Іетасинкп брабантю1. 
!lлшІ::аю. Ще ~~ям, ~~ я~І. м ям. 
Поетова дружина. М'ям, ~~·я~І, м'ям. 

Монолог. ~Я Ігор КостецькшІ. Епький. Цький. Кий. Ігор 
[-:остещ.:;пі!. Ишп.Іlетсок. Роті. Я с сюрреаліст. Сюрррррррр ... 

Пое".'ОВП. ,цру:шина. Що там сю~чить? чить, ить, ть. 
Монолог. Я є єкzистенціоr:аліст, .z;.ад~іст, експресіоніст, 

t}>утрист, ірраціоналіст, іррегліст, ь:убіст, пгпфутокубіст, бра· 
кабумбrист. бубадrшіст. Я- сr:овіді про пере.чожців. О.>Іщів, 
ців. lliв. Я- Д1::е~tс Д;:~ойс. Я - Г е.чінrвей. Так, іншу анна. 
ОПРЕБАJ1ЮІО, Ср<н.:r.с,мбра, горобеньюr. М'я~І. м'ям. Я від· 
валюю від Д):.:еиса Дх,:оііса цілі сторінки. Від Ге)ІіІJrвея також. 
Але я дуже ориrінильпий. Нальш~й. альний, урпнальний. Ури
на. Рина. Ина. Буба-Дипя. Дл:емс Джойс- дишна. Він брпць
ки-брицьюІ, а я хапки-хитш. Джойсохапкп. Джойсохап. Гемінr
вейохап. Бракабумбра. Іншуапна. Диковинна. Беліберда. 
Теревені. Ціла буря. Халтура. Макулятура ... Джемс Джойс, 
Крапка. Юнець монологу. Ігор Костецькпй. Иикьцетсок. Рогі. 
Ші. Пікі. 

Юрій Коса-ч, 
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ВЕРЕТЕНП 

"В хуртечах і хвпщі буремній, 
Як спротив нещадному злу, 
Вгрузас в розтерзану зе;о.ию 
с~шрсннпІі пощербленпй плуг. 
І скитське зерно філософій, 
Заховане в надрах ріллі, 
Росте в скам'яні.юсти спокій 
У заграві хпжих політь." 

ВадІРі Леспч. "Веретена..•. 

J, хуртечах і хвищі буремній, 
Яr; снротив нерівності злу, 
Віршує нестримно й даремно 
Віршину довжезну і злу. 

СІштське зерно філософій 
Ховає в слове~ній ріллі, 
Щоб ріс скам'янілий наш спокій 
У заграві хижих політь. 

Сrшерниві кумири нсвrаві:!о, 
lЦо мчали розгнузданих орд, 
Потонуть, як стріляні :r'ави, 
Н латаття застояних вод. 

1 в брижі - безлика видимість 
Лиснітиме сном веретен, 
і fовіщо - спитаймо - невпинні 
l3іршила цей Лесич плете? 

Николай "J''гapmi~ 



Н А Ш І НАДІЇ-МОЛОД ІЇ. 

"0, горе, горе вам, 
Мої голубки молодії". 

Т. ІІІ е в ч е JІ R о. 

НАУЕРИНШИН 
"Танцює вітер па площах, 
Полоще площі дощ: 

А хто ще, а хто ще, а хто ще 
Сьогодні вийде до площ?" 

Леонід Полтава. "Катеринщшш". 

Танцює вітер на площах, 
Полоще кінці холош, 
В дірявих кальошах хто ще 
Сьогодні вийде лід дощ? 

І в холод квітує крин ще, 
І в жовтні - для нас весна. 

Йде молодий катериящик 
До танцю заграти нам. 
І хрипло рипить Катеринка, 
То радісна, то сумна. 
І вже ні одна українка 
Душі не відкриє вікна. 

І тільки на вогких площах, 
Як "ости", ДП без кальош. 
А хто ще, а лто ще, а хто ще 
Сьогодні вийде nід дощ? 

Николай У гарті. 
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ссХ ОП О J1 fl И Й Я Р•• 

Ллю в сонетах яр;у сJІаву 
Ігорю і Ярославу 
І тому яовусь Славутич. 
Не щонебудь я- С.1аnутич! 
Це одне ю1є ~!Ке nраво 
На ПРЕТІШСІІ, на славу. 

Ганна Черінь. 

ІСТ~РІН ОПНІЄІ ПРИСВИТИ 
Один з I;JJilщпx сонетів своєї збірки ,.Го

мін віків" Яр Славутпч прпсвятив Іванові 
Мавплові, який розповсюджував його книж
ки. 

:-/топтаs я стежечку 
Через Яр, чер~J Пр. 
lJOCИB ЙОГО ІШІІЖСЧlШ 
на. базар, на базар. 

Ну, і наносив ііому 
lТятаків, п·ятаків, 
А він мені віршин·а 
При святив, присвяти з. 

Га нп а Ч ерін.ь. 



.. Бvвало, він октавою, сонетом 
Чп- щ:;осто вірше~І, рішшм і гнучким, 
Сталнв серця .............. . 
Та хІприй ворог очі пе зюшав -
Спій_,Іав, як птаха в дротяна й рукав ... • 

Яр Славутич. "Гомін віків". 

Бува.10, він і піснею й сонетом 
Чи віршем, І;учерлЕІВ1, наче дим, 
Теплив серцл дів•штЕам мо.'Іодпм, 
3алізши в неокллсш;іn тенета. 

Сварились критики через г.оета: 
. .Перед сусідашr ян: nисrуппмо з ним?!" 
А др;}·зі звали l'oбcpr;ш.r сr..:упим 
Або ше інколи то Іі віршошrетом. 

Мі1ІШЛО ж хитрніі очі не змюшв, 
Спіймав поета в щютяшrй рукав 
(А r;ольпортерові nідмоrштн ну ш; то'?),-

то,r;, J'іЮШеЙ Пf1Ді6раВШП Добрпі: МіХ, 
;згромадrш, ш; па глум, "Еурячий сміх", 
Ославивши себе і лr,: редаr>тор. 

Т!шсолай Угарті. 

Я піду в лір::чr;с надвечір'я, 
Вийду в гори поза Берхтесr'аден, 
Переrшнусr. в r::<м'лного гu;pr, 
В стан norcrmli перелі::Jу ги;;ом. 
Там згаІuу свого ІІадхпенвл спрагу, 
Коли ж ю - з "Сонетами" у:мру я, 
Тільки б газ гобачпи ще Прю·у, 
1е зродПJJось СЛОВО - моя збруя. 

Ни1-:олай У-гарті. 
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А МИ Ж ЦИМ ГІРШІ? 

"Уже берізки біля крпюші 
Справ,lяють осінню тризну, 
Нелов підпІкані иолодиuі 
Зелену перуть білпзпу. -
Та не випрать Ї)І -- воду розбовтав, 
Як на зло, вітер кри.штпй ... " 

'Михайло Сптник. ,.Берізки", 

Уже і Ситннь: біля Криниці 
Справляють осінню тризну, 
Немов підтикані молодиці, 
Сортують брудну білизну. 

Та не видавить воду із віршів, 
Хоч світ облітай r;рилато, 
Коли гасло: "А ми ж чим гірші?!" 
В основу всього прийнято. 

Нииолай У utpmi. 



n & и н Е n о-н n ш о м У 
,. То бvв парадокс традппії". 

Володимир РусаЛJ,ський. 

Я іду твоїми степами, Німеччино. Я знаю, -ти Европа. 
На тобі скрізь стирчать фантастичні вежі барокко. 

Але я не боюсь. Я - теж європеєць. Я сякаюсь не в 
чобіт, а двома пальцями, як і належиться. Я іду степами 
Німеччини і чхаю на фантастичні вежі барокко. Іду. 

Дівчино з діямантовим волоссям! Обізвися до ~1ене по
срібленим голосом казки. Ти ж бачиш, я заплутався, як 
філософ, у цьому парадоксі традиції. Обізвися, дівчино. 
Глянь, веселка грає в саву спектром і бабине літо ме· 
режить золоту осінь. 

- Я хочу істи, - сказав бп я дома, у моєї бідної ста
ренької мами. Але тут я не смію так казз.ти. Тут -Евро~ 
па. Тут я- маю апетит. 

Я маю апетит, о, дівчино з рубіново-криштальним волос
сям. Дай мені хліба. Я стою під дверима, суворий і мов
чазний, як фарисей, і чекаю. 

На рококотичній стелі б'є годинник. І раптом чую, як 
риnлять чоботи. Нові чоботи риплять, і мене огортає страх. 
Нові чоботи - це значить: грабіжник. Що робити? страш
на, немилосердна доля життя! Чоботи риплять, і чути, як 
хтось проnонує серед заf'альноrо rелrотанпя: 

-Давайте роззуємо йому черевики. Тоді nодадуть нам 
і кафе і горілку. 

О, це вже безідейні бандити, - думаю я, і, схоnивши 
двадцятизарядовий кольт, тікаю з міста засади. 



Тік,d.ю і пачуnаю, що я т;J~мтю, що очі мен; заnа'Іи по
між орбіт, пан:'.і стали t-~аііже нерухомі, але тут зачепи
лася нотка мого самолк:бстJа, і я спшпшся. 

О, дівчино з CJ\1<'p:lrдoвi~M волоссям! То нічого, що в 
тікав. Rpacn чcrrLiкa rr.пмує rc:::yJІ", зн.z:ить з пупя на
віть nсря.rнх :.:·:пJ{, 1 fLнє :1 1 'rн 1 у r }'.:!іпі тих, що іх 
обминула лс:ша r.рч;о.rи. І то:у - тсбі нема ПС['і.<1)'Р.Іtу! 
Дай мені хліба або ють І а JІ:єн і:>пr~лно LOЛSJLOJІ", : ~ . . 
шду даю. 

Піду між ті tJ<~pvhiШ, роноки, ампіри і вампіри, ПОJ\1іж усі 
оті слова, на які натравпю на 378 сторінках ·словника 
чужомовних слів. 
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я ід'" 

~Іариnо слави оман 
Манить, ЯІ< перше манило. 
Кажуть ~·сі: "І'рафо:.шн! .. " , 
R дійсності ж- графо-Манило. 

1. дe-JitlAPIH І. 

Нщсолай Yzapmi. 
2 

Дві корови, _три свині -
Це вже вистачитr, мені. 
А щоб з того вийшла байка, 
Дам ще риму "балалаііІ\а". 
ХQЧ виходить досить ГІІИЛО, 
Підпишусь: Іван 11анпло. 

Ганна Чері1н;;. 



. ДРУЖНІМ УКЛОНОМ ЛІТЕРАТ}'РА ТЕАТРОВІ

ЗАМІСТЬ НЕНАПИСАНИХ ДРАМ 

DOЛOПИMJtF БПfіВАUЬИИИ 
Петроній, Гамлет, Малахій -
Цих амплюа доволі; 
Не плач невизнаних Рахіль, 
А велич монополій. 

Він тріш1ш демон, трішюі кат 
І єзуїт, і цинік, 
А в цілому - це потентат 
Театру в Україні. 

Ue щастя, Курбасе , повір, 
Що ти пішов, мов Чацький, 
Нема бо в небі двох сузір, 
А лиш одве: Блавацишй. 

!Орій Rоса'Ч. 

низавна шпшаrовсьна 
Я вже зарізан 
І без заліза, 
Ти надто хижа, 
Не монна Ліза. 
Я не зі спижу, 
У мене криза. 
О, пані Лізо. 

і7 



ЄВГЕН НУРНЛО 

G :> 1\і)'.Рі пан :\Іанило, 
Я1.: у Ol\IYCi - Курило, 
Та Куршю - ue Манило, 
fo Курило - це світи.:ю. 

Юрій Koc.av.. 

ВІР4 ЛЕВИЦЬІІа 
і11ш солодка кицька 
Віра Левицька! 
.Моє серце бер1шцька, 
І nрямо хвицьна! 
l {€ зоря галицька, 
.'~'ра Левицька. 

Юрі1'; Косач. 

' j 



ЗМІСТ 

ДАНИНА ВЕЛИКІМ ТРАДИЦІЇ 

Неоклясичний ~шрш - Микола Зеров 

ПО ТОИ БІК ЗАЛІЗНОГО (НЕ ЛІТЕРАТУРНОГО) МУРУ 

Павло Тичина Іван Багряний 

Максим Рильський Іван Багряний 

Мементо морі Іван Багряний 

Володимир Сосюра Іван Багряний 

Олександер Копиленко Іван Багряний 

,СО ТВОРЕННЯ ЛІТЕР А ТУРНОГО СВІТУ 

Рік видавничо'і праві· 

Але авторка заб,,ла про 
себе 

І тоді почато Іворення 
літературЕого світу 

відбулася ковференuія 
МУР-у 

.НАШІ СТОВПИ 

Папелотрест 

Епітафія Блокові 

Мазурка 

- А от і про самого Косача 

Повстання героїв 

Рубікон Юрія Косача 

Ганна Черінь 

Николай У гарті 

Л. де-Маріні 

Ганна Черінь 

- Іван Багряний 

- Іван Багряний 

- Юрій Косач 

- Николай У гарті 

- Л. де-Марію 

- Іван Багряний 

.79 



Ось~шчка --Гоголь? 
Осьяачка- Шевченко7 

Історія Пос:rання Т~дося 
ОсмІачкп ... 

Без толку 

Іван Буонарот-партянnй 

Сонет зневаги 

І чого ж бунтує пое r? 
.,?·· 
Здивовання Маяковського 

Доля поета 

ДІЛА АВfСВУР3ЬЮ 
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Авrсбурзькпй стиль 

Барочка у небі 

Ніжнесеньке співаннячко 
Барка і спекулЯнт 

Серафічний поет 

Поет і критик 

Афоризм 

Орестове світанни 

Напис на пам'япшку 

Викристалізування ~шімотс: 
віч11их і техномі.,Іічнп:. 

Афоризми 

Критик 

Елеrійні дисшха 

Пошесть 

Паро~ія на nародію 

Кобилиця на парнасі 

Поеш індуської вірп 

Сільською рукою 

Ганна Черінь 

ГіС 

Л. де-Маріні 

Юрій Косач 

ГіС 

Николай Угарті 

Іван Багрюшй 

Іван Багряшrй 

- Николай Угарті 

Л. де-!\1аріні 

Николай Уггрті 

Л. де Маріні 
Ганна Черінь 

Юрій Косач 

Л. де-Маріні 

Николай Угорті 

Николай Угарті 

Іван Баряний 

Л де-Маріні 

Юрііі Косач 

ІСрііі J{осач 

ГіС 

ГаtІна Черінь 

Хуан-вгr;-Беквемеке 

НнІ<олай Угарті 

Ганна Черію,, Н. Уrарті 

- Л. де-Маріні 



ДІЛА МЮНХЕНСЬКІ 

Молодичка і Бабій - Іfиколай Угарті 
Редаь:тпр ,.Бідного Слова" Л. де-Маріні 

Поети мюнхенського У ЛМО- Нш1олай У гарті 

НАШІ ШУRАННП 

Служба літератури Л. де-Маріні 

Епітафія Юрієві Шерехові Юрій Косач 

Шекспір кумом Юрій Косач 

Спокуси не святого Антона- Юрій Косач 

Веретена - Николай Угарті 

НЛШІ НАДІЇ МОЛОДІІ 

Катерюшшк 
Холоднuй• Яр 

Історія однієї присвяти 

Біда, коли душа за грпші 
пропада! 

Андрій Гарасевич у ліріч-
иому надвечір'ї 

А ми ж чим гірші? 

Аби не nо-нашому 

Байк&р 

Николай Уrарті 

Ганна Черінь 

Ганна Черінь 

Николай Уrарті 

Николай У гарті 

Николай Yrap1·i 
Л. де-Маріні 

НиІLол&й Уrарті, Г. Черінь 

3 ДР'.\-'ЖНІМ ~~ЛОНОМ ЛІТЕР А ТУР А ТЕА ТРОЕІ 
Володимир Блаnацький 

Лизавета ШашаровсьІ<а 
Євген Куридо 

Віра Левицька 

Обкладинка 

Супер-обн ладинка 

Епіграми па обкладинці й 
титульній стор. 

РисуІІ.ки в те!{сті 

Юрій Косач 

Юрій Косач 

Юрій Косач 

Юрій Коса,· 

О. Цокур 

ГіС 

Іван Багр>.ний 

Николай Угарті 
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ВИПРАВЛЕННЯ ГОЛОВНИХ ПОМИЛОК 

Надруковано 

НеоІСласJІqІJиЙ 

Л. бе Маріні 

Афоріз~и 

Обкладиппа О. !Іонур 

Суперобкладинка Гіс 

Стор. 

5 

13 

28 
49 

81 

рядок Треба 

2 зг. Неонлясиqний 

ЧопІрі рядни згори 

мусять бути внизу 

nідпис Л. де-Маріні 

1 sr. Афuри1ми 

.внизу В останню хвилину 

редактора нкус~в 

r едзь і він усе перен

лута~ та й видрvмував 

обкладинкv й супер 

на одній площині. 



І 

Ціна 5 HV\ 
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