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ÏÐÎÇÀ
Іван Я К Н Н

Білий легіт
«Смерть – це вічний спокій, але думка
про смерть не дає нам спокою»

(Чезаре Павезе (1908-1950)
італійський письменник)

Будучи дитям  його прозвали «ангеликом». 
Приросло воно до нього не надовго  бо не було вже 
і тих  хто його так назвав  але і ровесників  які 
підказали б молодшим.

Дитинство пройшло у довгій білій сорочці.
У ці дні знову про нього заговорили. гаду чи його  одні перевертали очі 

й мовчки дивилися у небо  інші швидко перехрестилися  та були й такі  які 
лише пл нули на земл  і поспішали далі.

Диво  яке сталося на нижньому кінці села  вже й дивом ніхто не називав. 
викли до нього. Л ди до усього звика ть  ам  де подає собі руки Гора 

над селом з Крушком і Стависьками – раптом усе зацвіло  забіліло  о не 
видно ясени за потічком біля дороги  яка вела на Дівнички. ненацька ви-
никла тут біла  аж молочна стіна  яка заважала бачити усе навколо.  там 
внизу  де е не видно перші сільські хати  були сади  тепер і вони зацвіли. 
Подув легесенький вітерець і з дерев посипався цвіт. Біло-біла заметіль. 
 ніхто не дивувався  бо понад здичавілими садами йшов «святий». ак 

назва ли ндрія Гіркого. Йшов мовчки  а біле диво промовляло замість нього.
Неподалік у двох рядах росли сливи і яблуні  за якими е хтось догля-

дав. Вони стояли мов вояки. Між ними була акуратно покошена трава  
яку господар зграбував вниз у ку і  заявля чи  об лисенята ніжки не 
пошкрябали  коли виберуться з мамо  на перше пол вання.  господарем 
був Друтар  якого в селі недол бл вали. Надуманий  гордовитий  завжди  
хоча б одягом  хотів відрізнятися від односельчан. нколи навіть прямо ви-
гукував: «  не хочу бути  як ви!». Правда  ніхто його не питав  яким же 
хоче бути. Не запитували  бо самі бачили  о воно таке. ле він і без цього 
відрізнявся від інших. к рік довгий  то носив штани з підтяжками  які 
йому приніс дядько з мерики. Постійно їх поправляв  розтягував  об усі 
бачили. е  здається  було все  чим він був цікавий. ле і за ті підтяжки 
ніхто його не л бив  та він і не дуже дбав про їхн  приязнь. Дітвора його 
також оминала. Бувало  зустріне хлопчика або дівчинку  зміряє гострим 
поглядом і запитає: « ато маму б’є?». Дитина біжить від нього  він сміється  

е довго чути його регіт.
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я чудасія  яка запанувала над здичавілими садами  не доторкнулась 
його слив і яблунь.

кби хтось тоді бував у цих місцях  то  глянувши на обрій  побачив би 
того  хто вчинив білий легіт.  дерев е постійно падає білий-білесенький 
цвіт.  ген на обрії у білих штанах і білій сорочці йде ндрій Гіркий. і-
гнута голова нагадує дзьоб білого птаха. де  з кожним його кроком зникає 
біла заметіль. Немає тут нічого дивного  адже він вчив і вітер дмухати  бо 
ж буває  о і вітер задихається.

ндрій Гіркий вже біля своєї хати  обійшов її з другого боку і ступав по 
мостику  оброслому мохом. По ньому ніхто не ходив  бо тільки він босими 
ногами знайде місце  де можна ступити  об не впасти у воду. е гляне на 
подвір’я  чи все на своєму місці й зайде у хату. ілий рік босий  а взимку не 
виходив з хати. Під час жнив сунувся по стерні  мов човен на воді. Ніхто б 
його не наздогнав  та й ніхто і не намагався. Пропливав повз усіх  як білий 
легіт.

давалось би  о таких «святих» у селі більше  бо настільки схожі один 
на одного. уденькі такі ж  о штани на них ледь трима ться  трясуться 
на їхніх ніжках  але на нього не схожі  хоча і кожної неділі вгору по керті 
недільні черевики деруть. ак  так  скільки у церкву не ходи  святим не 
будеш. Більше того  ніхто з них про білий легіт і думати не міг.

Було це навесні  коли село  немов домовившись  задумало нові хати бу-
дувати. я лихоманка охопила і його сусідів  у яких були ровесники його 
сина. Старий ндрій Гіркий час від часу побілив хату  завжди була си-
ньо -синьо  мов небо. Ніколи не нагадувала оте виблідле небо  яке поя-
виться після затяжних до ів. По роботі довго сидів на призьбі  дивився то 
на хату  то на небо. Добре він знав  о у цій хаті довго йому не жити. По-
вернуться л ди  яким вона належить. Не гірше це розумів і його син  тому 
й надумав на Клинку збудувати нову хату  як буду ть його односельці – не 
дерев’яну  а з цегли. На Югасивці такої глини вистачає на все село. оби 
цеглу  випал й і будуй. Все просувалось  йшло  як і у інших  якби не осінні 
до і. На бережку Клинка вже стояли стіни будинку  та осінні до і настіль-
ки розмочували земл  о почався її обвал. Недоброзичливці насміхалися  
вже й вголос казали  як о будинок сковзне аж до самої дороги  то  мовляв  
буде з нього митниця  хні кпини не доходили до батька  тому й надумав 
завести біля нього невеличку пасіку. На місці  де рунт зсувався  виникли 
вибоїни. Деякі були глибокі  о увійшов туди й чобіт голови сільради.  у 
голови і нога велика  Село невелике  то й вістка про хату  яка збирається 
в дорогу  дійшла і до голови сільради  який  крім того  о чоботом помі-
ряв вибоїни  порадив  аби молодий на тих місцях посадив берести  бо у них 
міцне коріння  яке не дозволить втекти будинку  Він настільки розгаря-
чився  о почав визначати  куди садити деревцята берестів. Неподалік від 
порожніх стін стояв увесь у білому старий ндрій Гіркий. Дивився на усе 
навколо  кивав голово  та ніхто не знав  чи на знак згоди  або старо і його 
так розкивали.

 знову на Клинку завмерло життя  зупинився будівничий рух  не навіду-
вались тут л ди  тільки старий крадькома заходив у пасіку.  там – бджо-
ли-трудівниці не гаяли часу  не звертали уваги на порожні стіни будинку.

давалося  о все знову увійшло у старі колії. Кожен був зайнятий сво-
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їми справами. Ним ніхто не цікавився  та й не бракував він нікому. кби 
уважніше придивитися  то можна було б побачити  о все ж таки ось ді-
ється – з ним і навколо нього. Сидів за столом  руки клав то на коліна  то 
на стіл. аніше  як о над чимось роздумував  то почав ходити від дверей 
до вікна.  так кілька хвилин. епер ні  сидить  мов прикований. Встає і по-
вільно  ніби це був якийсь ритуал  кладе на довгу лавку під вікнами одяг  
торбу і добре нагострену сокиру. Син на це не звертав уваги  бо це не впер-
ше. Дружина старого ндрія Гіркого померла на сухоти е чотири роки 
тому  донька нничка прац вала у районному місті  потім вийшла заміж 
і подалася якомога далі  об ніхто їй не згадував батькову «славу». Все це 
змололось якось дуже швидко  та всі з цим змирилися  бо як казав батько: 
« ак мало бути!». Ніхто і не наважився запитати: «Чому  тату?». Батькові не 
можна було перечити. Він  правда  не показував якийсь гнів  тільки довго 
мовчав.

Сокира дожидає на лавці  а він вже увесь у білому  е кинути торбу на 
плече і гайда

Було це тоді  коли черешні соромились і почали рум’яніти. Сільські 
хлопці ніяк не могли дочекатися  коли достигнуть  вже зараз у них кишені 
повні голявок.

Йшов і його вже не спиниш. Він уже за селом  де починається польова до-
рога  по обох боках якої ростуть черешні. Проти нього йде хлопець  кишені 
у нього повні голявок.

– Куди йдете  діду? – питає хлопець  а руки постійно в кишенях.
– Вмирати  Юрчику  вмирати  хлопче.
–  не Юрчик  я Михайлик  – це змусило його витягти руки з кишень  

голявки посипались на земл .
Старий вже його не чув. Над черешнями по обох боках дороги знявся 

білий легіт. Востаннє.  черешні  черешні вбрались – немов молодиці на 
весіллі   він йшов  лиша чи за собо  біле диво. Над ним літали бджіл-
ки  впізнавши його і не доторкнулись  бо більше їх заман вав білий легіт.

Йшов туди  де його ніхто не буде шукати  де його ніхто не знайде. а ним 
уже Микляч і Орбанивка  Червона верба  внизу Вази  а йому у страб’є 
треба  звідси навколо гучного потока  де вода б’є об каміння і робить такий 
галас  о власного слова не чути  навіть не чути  як ліс шумить. Біля гучної 
води надумав змайструвати колибу і в ній дожидати свій час  найшов 
місце  присів на пень і роздивлявся. На лопухах  о росли біля води  за-
бубоніли краплі до у. Ліс інакше зашумів. Старий кра е всіх знав  о у 
лісі два рази змокне. им самим шляхом подався назад. В руці сокира  на 
плечі торба.

Натрапив на нього евкач  який віз дрова з Поляни. Коні форкали й 
зупинились. На дорозі лежав ндрій Гіркий. Обмина чи кал жу  посков-
знувся на слизькій жовтій глині  голово  вдарив об камінь. Довга цівка 
крови стікала з голови у кал жу. Вода в ній ставала більш коричнево . 
Сокиру міцно тримав в руці  торба біля ніг  замість хліба стирчали з неї 
цвяхи. Для колиби чи труни?.. Навколо тиша  усе завмерло  тільки леге-
сенький вітерець розколисав листя лі ини  аби з ним попро атися. Для 
чого ж це  він же з усіма попро ався білим леготом  коли вибрався у ці 
далекі місцини.
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Надія ВАРХОЛ

ÁÀÁÀ ÑÓÕÀÍß
– Повіч мі, Ганько, чи і я маю в тарілці все те, що і 

ви?
– Маєте, бабцьо, маєте.
– Ганько любесенька, а чи не забули мені дати бан-

дурки?  
– Маєте і бандурки, бабцьо.
– А чи маю і курятинку, Ганько моя? І фофорку1?
– Маєте, бабцьо, і картоплину, і курятинку, і фофорку, і салат, все те, що і ми їмо, 

ви маєте в тарілочці.
– От, і добре. А ніде нема вареної цибулі? Страх, як не люблю варену цибулю.
– Ні, бабцьо, ніяка варена цибулина не є у вашій тарілочці. Я її теж не полюбляю, 

лем смажену.
– Знаєш, Ганько, я змалечку не переношу вареної цибулі. Колись тітка Наця мені 

порадила, щоб я їла юшку із заплющеними очима. Бо коли не увиджу противну 
цибулину – з’їм юшку. Недобре мені пораїла Наця, бо хоч я цибулятко не виділа, 
зате відчула-м його на язику. І давай блювати! Та, одначе, зернятко мудрості було 
в Нациній пораді – я навчилася не дивитись на неприємні, противні речі. І, бізовні2, 
забагато було в моєму житті неприємних, противних випадків, бо приходило часто 
заплющувати очі. А тепер на старість ніц не виджу, цілком осліпла-м... споночіло 
мені. Лем за талапканням вашого взуття пізнаю, хто йде, як одгукуються в кімна-
ті тяжкі чи помірні, спокійні кроки челяді. А в тебе, Ганько моя, хода легесенька, 
тихесенька.

– Бо я ще молоденька, бабцьо.
– Твоя мати Анця, моя найстарша дівка, оддалася в сусіднє село, в сім’ю, в якій 

калап3 на голові тримав свекор, він мав владу в хаті. Полюбилася йому гарна мо-
лоденька невісточка Анця з ямками на малиновому личку, з цицьками як дзбан-
ки, яку жадібно хотів. Жмуркав4 на неї, кличучи її до стодоли на сіно, на солому, 
наговаряв її, і за взаємну послугу обіцяв місце першої ґаздині в домі. Та Анця не 
хотіла з ним спати. Вона присягала в церкві свому ґаздові вірність. І свекор, який 
не стерпів ніякої відмови, лем покору, прогнав її зі свого та синового ґаздівства. 
Повернулася назад в рідну хату, де ми її прийняли, як чужу.

– Чому? Прецінь то була ваша донька!
– Так, моя дівка, моє нещасне чадо. Та нам в тій вбогій хаті з глиняною долівкою 

було тісно й злісно, дванадцятеро челяді сиділо один в одного на голові, як зернят-
ка маку в маківці, і те все треба було нагодувати. До того ще один голодний рот, а 
їсти нема чого, кругом росла лем лобода, голодне зілля. Окрім того, вона не була 
причетна до сезонної господарської роботи, то не мала право на кост, харчування, 
наперекір тому, що була в пізньому стані вагітності...

Чого єсь ту пришла?
Чого єсь ту сіла?

1 Фофорка – діалектне слово, курячий шлунок
2 Бізовні – діалектне слово, напевно
3 Калап – діалектне слово, капелюх
4 Жмуркати – діалектне слово, моргати 
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Нич єсь не робила,
Што ту будеш жерла?

Виснажена та зголодніла породила слабке дитя, яке дивом вижило. Так ти, Гань-
ко, в такому принизливому, неблагонадійному стані появилася на світ. І весь час 
тебе купали в міцному, цілющому зіллячку – моцарі...

От воно – Анцине дівчатисько!
Ой і миршаве!
Яке худорляве!
Тонке як глиста!
Та й ціле з переляку трясеться, як осика.
Чого плаче? Ачей голодне?
Дайте йому похлипати цибулячки.
Не хоче, шкавородиться... випльовує цибулину геть.
Ой, Ісусе Христе! Таж воно на мене блює!
Тьфу, паскудне!

– То дякуючи міцному зелу я так зміцніла?
– Бізовні. Я добре розбиралася в різних травах. А крім того, ти народилася в 

чіпчику5, такій оболонці, яким я тобі обмотала ручку, аби росла щасливою. І таки 
виросла. Тож скільки тобі років, Ганько моя?

– Сімнадцять.
– А чи ти вже заміжня?
– Мені ще завчасно брати шлюб, бабцю.
– Завчасно? Я п’ятнадцятирічна вже-м вийшла заміж.
– Така молодесенька?
– Така молодесенька. Ще-м не квiтла.
– Як не квiтла?
– Ну, так, як би це тобі повісти. Не текла з мене кров.
– Ага, не мала місячних.
– Ну, хай це буде по-твоєму, не мала-м... отих... місячних.. із-за того не змогла-м 

завагітніти. І отець духовний на сповіді, покаргавши мене за бездітність, наказав 
мені не переступати церковний поріг.

– Глупота! Таж ви не були винною!
– Качуряться вуха від почутого? Недобре це слухається, правда? Прецінь була-м 

винною.
– Як? Чому?
– Бо була-м лем діравкою, жінкою. Ніхто не любив діравку, так як ніхто не мав 

рад діравого полазника, першого новорічного відвідувача – бабище, бо приноси-
ла нещастя в обійстя. І Погань-дівча перед смертю насміхалося з Матяш-краля, 
сказавши йому: „Не хвалу собі Матяш-краль показав, же діравому царьові голову 
стяв“. Отак, Ганько моя, жінка, баба – лем діравка.

– Ну і що, це гріх бути жінкою ? Жінкою трудівницею?
– Е, ні, але наші предки мали праматір Єву за винуватницю первородного гріха, 

то таке Боже покарання, бо жінки схильніші скоріше согрішити, ніж мужчини. А то 
весь людський рід почався з гріха.

5 Народитися в чіпчику – діалектне висловлення, народитися з послідом, оболонкою 
на голові
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– В чому согрішити? Трудяща жінка не согрішила в нічому.
– В усьому согрішили жінки, і оті, як ти їх називаєш – трудящі. Знали баяти6 і во-

рожити, заклинати і розбиратися в різних любовних чи інших чарах та в зіллячку. 
Ще й їх звинувачували з босорства.

– Яке босорство? Пхе, та це все байки! Трудяща жінка не вірить в забобонні бай-
ки.

– Байки? Повідали, же стара Ропуханя вміла босорити: знала од корови взяти 
молоко, та й знала і од матері, котра плекала дитину, взяти материнське молоко. 
Таж і Анці, матері твоїй, так вчинила.

– Яким способом?
– Якось то вона вже тому розуміла, коли непомітно доторкнулась Анціної посте-

лі і твоя мати, моя Анця, вже втратила материнське молоко.
– Та це ж блуд, бабцьо!
– Е, ні, ні, ніякий блуд. А така молокогубниця? Молоко здоювала в чужих корів 

і нагнала у свої корови і так підживилася або губила молоко так, що воно тхнуло, 
стало гірким, не мож було його споживати. Чи ти не виділа в нашій церкві на іконі 
Страшного суду написану молокогубницю – голу, простоволосу, з дійником на го-
лові? То йди, подивися. І той дійник у неї з голови міг зняти своїм мечем лем сам 
диявол, пан Рокитівський, котрий перебував в дереві рокита, і своїм мечем скинув 
у неї з голови дійник і так єй позбавляв босорської сили...

Тьфу на неї, молокогубницю!
 По чужих дворах ходить, а дерев’яними ложками клепає і так мо-

локо від моїх корів відбирає!
А на Яна зберала брудки, тот пісок, глину з коров’ячих ступаїв!
А хто летів на кочерзі на Янів день на гору Паледівка на їхні сходи-

ни, як не вона?
Прийшла до нас позичати цідилко в часі, коли корова телилася, 

щоб худобі поробити!
А ми в тому часі мусили нашу Ружаню обарвінкувати – уквітчали 

роги барвінком, жеби єй охоронити від відьомських чарів.
А я чула, як пригваряла, коли колотила масло в боденьці7: Згори 

хмарно, здоли ясно, а до моюй боденочки вшиткой масло!
Тьфу на неї, босорку! Няй ся мучить в пеклі!

– Та я не смію ходити в церкву, бабцьо моя.
– Чого?
– Бабуню, ану подайте мені руку і своїми пальцями намацаєте мій новий значок.
– Який значок? Може якась іконка?
– Ніяка іконка! Це Тиршів значок тілесної здатності. Крім нього, маю ще значок 

Фучика та значок члена Чexoсловацького Союзу Молоді – і все це прикріплене на 
кишеньці синьої сорочки ЧСМ на персу.

– А не болить цицьку від стільки значків? Таж цицьки люблять погладжувати 
парібці, а не там якісь прицицькуваті значки.

– Ой, ні, ні, бабцьо, що таке телебаєте. Знаєте, бабуню, я поверталася із жни-
варської бригади, товкнеча в автобусі, штовханина. І він, пристойний мужчина в 
синьому костюмі, рукою гладив мій значок, питаючи: «Звідки іде оця жниварська 
бригада? Той значок вам личить до лиця, як і ваша зачіска». І я його ліктьом силь-

6 Баяти – діалектне слово,  замовляти
7 Боденька – діалектне слово, маслоробка
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но вдарила в живіт, він болісно зйойкнув. Яке було моє здивування, коли першого 
дня навчального року в клас увійшов пристойний мужчина в синьому костюмі, 
і резолютно виголосив: «Я ваш новий класний керівник, вчитиму вас російську 
мову та господарський розрахунок“. „Ганьба мені, ганьба“ – шепотіла я перелякано.
Та він ні слівцем нічого не натякнув. Акуратно нас вчить предмет господарський 
розрахунок: навчання викладає на російській мові, підручник у нас на чеській 
мові, а ми, студенти, відповідаємо по-словацьки. Українську мову нас вчить вчи-
тель Євгеній Купріянович Попивайлов, який, сидячи підхмелений за кафедрою, 
відповідаючому студентові завжди каже: „Ну, далі. Далі-і-і!“. Я вже тричі повторю-
вала творчість Панаса Мирного про перетворення Чіпки з „шукача правди на кро-
вожерливого вбивцю“ в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні“, а він все своє гудe: 
„Ну, далі. Далі-і-і!“ Мені самій хотілося з відчаю ревіти, як тим волам і від страху 
добре під землю не провалилася.

– Чого тобі під землю пропадати? Там провалюються лем грішні люди, потворні. 
А люди повідають, що ти, Анціне дівчатисько, крась як ягода, як ружа польова. Лем 
вибирай собі такого жениха, жеби не був сухий, як з нашого роду, бо прабабина 
корова висохла від вітру та сонця, зате мене прозивають баба Суханя. Сохранись 
того, щоб не звінчалась з таким приблудним бичком, що замість голови у нього 
качан капусти, такий бортак бортаковитий – знає лем хліб жувати. Жеби не був 
такий, як мій гугнявий кум, знає лем тото, що навчився біля гусок, не знає навіть 
те, коли гадюки у землю залазять – на церковне свято Покрову. Все мусила йому 
розтолкувати, а тепер, під старість, не хоче зі мною знатися. А коли нарікав на 
свій малий зріст, я його втішала словами: «Вироснеш, як хліб в руці». І він, бортак 
бортаковитий, тішився, що нарешті виросте, не второпавши, що хліб, коли ся їсть 
– зменшується.

– Та я, бабуню, вийду заміж лем за члена нашого ЧСМ.
– Мусить бути  з членом, аякже, лем няй буде праведний християнин зі світлою 

душею, такий богобійний.
– Який богобійний? Таж він член Чехословацького Союзу Молоді!
– Боготворити можна і ваше чесеме.
– А мій дідусь…  яким він був?
– Твій дід а мій ґазда був сухенький, як потухлий пеньок, з хитренькими лися-

чими оченятами, зумів легко розгнівати одне чадо з другим. А кедь пив паліночку, 
не випивав все, а в штамперлику8 зіставляв кілька краплин, які потім розмашисто 
виплескував горі на повалу,9 бо казав, що на дні штамперлика сидить нелапший, 
нечистий, і тому не треба випивати все до дна, аби йому не скривдити... Ой, і мені 
хочеться хоч лем крапельки водиці напитися, бо така днесь теплінь, aж ся очі по-
тять! Та скоро прийде сльота.

– Звідки знаєте, бабцьо?
– Бо мені мій небіжчик снився. А небіжчики все на переміну погоди сняться. А 

до того ж ще й курки крізь сон засокоріли.
– У сни, різні містики я не вірю.
– А у що віриш, Ганько? Може, у праведні сни?
– Вірю в ідею нашого ЧСМ та ведучу роль нашої партії.
– Що за блуд вбивають у ваші юні голови! Чи і тобі, Ганько моя, полуда очі за-

слала? То лем я ніц не добачаю, все шукаю навпомацки... А Мицька так павузиться, 
обтерається об мене. А що це поруч таке мале, волохате?

8 Штамперлик – діалектне слово, чарка
9 Повала – діалектне слово, стеля 
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– Мицька впіймала мишу та й принесла вам показати і похвалитися.
– Ой, мила моя Мицька, втішує мене... Та і я втішу мою милу кицьку... Ганько 

моя, ану, вибери моє нове хуща і приміряй до люстерка, чи воно мені підходить до 
лиця... Ну, як, підходить, кицько моя... і Ганько моя?

– Чудово, бабцьо!
– Ой, ой ... і так мі добрі, і так мі не плано. Знаєш, я так по-старосвітському – не 

вийду надвір з непокритою головою.
– Чому?
– Так звикла-м. А то колись заміжня жінка не сміла появитися на подвір’ячку 

простоволосою, бо могла би заподіяти якесь лихо.
– Яке лихо?
– Ну, таке градобиття, повінь. Mій нянько свадьбував в такий мокрявий рік, уво-

сені то було, така була сльота, молгавий час, і коли дикі гуски летіли з півночі на 
південь, то під крилами їм нарвало такі гирі великі, що вони, безсилі, вихляли і 
впали вниз на землю. І нянькові Бог дав таку думку, що поїмав одну гуску, зробив 
курник, де вона визимувала. На весні її позначив і відпустив на волю, і восени вона 
йому завела дванадцять гусенят. Так що челядь мала м’ясо і пір’я. А скубти гусей 
треба вміти.

– Хіба це вміння скубти пір’я з гусей?
– О, це великий, превеликий кумшт, Ганько, і не можна скубати пір’я в той час, 

коли хтось свадьбує, аби молодій шлюбній парі не відлетіло щастя! Чи ти би зумі-
ла вискубати якнайбільше пір’ячка за якнайменшого крику?

– Чом би ні! Коли скубання пір’я стане нашою метою, нашим соціалістичним 
обов’язком – то разом всі ми, юні члени Чехословацького Союзу Молоді,  в синіх 
сорочках виповнимо свої значки здатності. І ніяка більше біла пір’їнка не кружля-
тиме на вітрі.

– Твоя мати вже, бізовно, збирає пір’ячка до перин та подушків для твоєї дзяй
стри10. А в першу шлюбну ніч меркуй11, Ганько моя, чи до вас не прийде доля і 
привітавшись з вами, як семерадська ружа, не запитається вас, коли хочете біду-
вати: чи в молодості або на старі літа. Пам’ятай, що краще бідувати в молоді літа з 
життєдайною силою, аніж під старість. Ой, так, сонечко моє, я дожила до глибокої 
старості... живу, бо мушу, а дихаю, бо-м привикла. То лем як кеби-м отворила а за-
крила двері – так скоро минулося моє життя.

– А моє студентське життя зараз розвивається в політично-виховній роботі мо-
лоді. Наш керівник щось не полагодився з одним членом ЧСМ, який його виступ 
назвав якесь ні таке, ні сяке, якесь замало формалістичне...

– Часом і святий на святого в небі скривиться, а ваш часник на часника не скри-
виться?

– Який же часник, бабцю! Адже ми – молода будівнича генерація, члени Чехосло-
вацького Союзу Молоді!

– Мені є ясно, же тобі, Ганько, вшиткой ші не ясно.
– Ну, бабцьо моя, я вже змушена йти, в нас гурток політичного виховання.
– То ідь, Ганько моя, ідь з Господом Богом виховуватися, жеби тя не спіткала 

кара небесна. І пам’ятай, що я лем тобі залишила у спадок гроші. Вже-м така, як 
мій небіжчик – зазлощую одне чадо з другим. Бачу, помру забута тими, котрі мене 
любили...

10 Дзяйстря  –  діалектне слово, придане
11 Меркувати – діалектне слово, слідкувати, уважати
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е д 

 
тарий евінський добіг додом , ледве дихав, 

звалив ись навзнаки на непідготовлене лі ко і го-
т вався сповістити сім’ї, яка досить заляканою зі-
й лася навколо стола, ом   він закрив магазин  
так  незви н  післяобідню годин . іхто не знав кра-

е ні  він, о п’ятниця для торгівлі благословенний 
день.  п’ятницю о ивав  сво м  переповненом  
магазин ик , мов лоцман на розб рханом  морі й 
б ла  цьом  невимовна насолода, обсл гов вати водно ас отирьох і п’ятьох 
пок пців, коли ко ен кри ить, ко ен поспі а , ко ен розд ва  цю мет ню. е-
вінський любив цей хаос, він знаходив себе  ньом , навмисне дозволяв йом  
рости, хвилюватися і з розкі ю від вати, пере ивати, о, напевно, і сам 
осподь повинен б в від ти, коли на по атк , зовсім на по атк , по ав створю-

вати світ з його порядком з т манної мет ні. Але ці ї п’ятниці се б ло інак е. 
В е зранк  звисало ось  повітрі. ось гот валось.  всій в ли ці ніхто не 
знав, о гот ться, але всі без винятк  закривали вбогі, прот хлі крамниці й не-
привабливі вітрини,  яких найцінні им б ло скло, поспіхом забивали до ками. 
Потім вза мно підганяли один одного, об поспі али додом . дебіль  це б ли 
лахмітники, евці, які тільки лагодили, кравці, які зі старого виготовляли нове, 
потім такі, о продавали молоко, молитовники, май е нові та скле ні ц керки, 
та б в і один магазин з рибами, який б в відкритий виклю но  п’ятницю дообід , 
але й ін і, які крім отирьох вогких стін ні ого не пропон вали, однак їхнім влас-
никам забезпе вали про иток.

 багат их б ли магазини розмі ені  світлі их в лицях гарного міста, деякі 
навіть ме кали близько б динків, звідки на них віяли прапори з ими над-
ломленими хрестами або з двохрестами дома ньої гвардії. і б ли набагато 
при мні і і зовсім небово-блакитні, але це б в для евінського віддалений світ, 
де відб вались найрізноманітні і справи, які ме канці ці ї злиденної в ли ки не 
м сили зроз міти.

– о гот ться, – вирвала його із зад ми інка із зам еним обли ям. Про-
плакала весь день. ’ясо в е не дістала, а на базар з великою овтою зіркою 
на пальті не нава илась вибратися.  невеликом  парк , яким хотіла скоротити 
собі дорог , напали на неї п ст ни і збили її до крові. ама вин вата, бо  там 
б ло написано, идам і собакам вст п  парк та сидіння на лаво ках забороне-
но, том  оловік  і не пікн ла про це, але боліло її, хо а він ні ого не помітив.

– , о  гот ться  – накин лася на нього, додаю и собі сміливості.
– е знаю, – з пиняв піднятою долонею набли аю е зло, – не знаю, але всі 

за иняли, то я сказав собі, о за иню і я.
 цю хвилин  в кімнат  ввалився армор, який зав ди знав і легко мирився з 

б дь-яким страхіттям, коли міг про нього розказ вати. Він стояв посеред кімнати 
і слідк вав и  нього досить сл ха ів для його новини.

– т е, ви ні ого не зна те, ивете на ісяці, – смак вав своїм станови ем.
– армор, ні ого не зна мо, – тр силась інка евінського і висна ливо ви-

рівнювала болю  спин .  е постійно ніком  в сім’ї не впало на д мк  пиг -
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вати, ом  мам  болить спина. ла в е досить стара і постійно її ось боліло. 
евінський розпорядив вивести дітей з кімнати, об не ли, о пригнало сюди 
армора. інка вий ла з кімнати. іколи йом  не пере ила.
–  – евінський нетерпля е стояв перед с сідом і кліпав дрібними о еня-

тами за заро еними ок лярами.
– , о  – евінський навмисне вдавав, о він т т не такий в е і ва ливий. 

– Прийде те, о мало прийти: репресії.
– обре, армор, репресії, але які, о за репресії  Появилось ось  газетах

армор від вав, о евінський не роз мі  зна ення репресій, і він ті ився, 
о мо е з ним погратися.
– епресії прийд ть, хо а про них  газетах ні слове ка не б ло.  знаю, о 

ка . Ви мо ете мені на сто відсотків повірити й підгот ватись до цього.
– о ого
– о репресій. е не б де ли е так.
– об зай ли а  т т, я не вірю. ого їм сюди ходити  – евінський захи ався 

від ці ї яви.
армор підій ов до вікна і сказав, ніби итав з газети о іційне повідомлення.

– астрелено німецького лена конс льства  вейцарії. Вин ватця зловили. 
Виявилось, о це идівський юнак. ряд іме ини вимага  негайно видати ви-
н ватця. ряд вейцарії вимог  поки о відкин в.

– А далі
– Все. алі ні ого. епер і надійд ть репресії. Позав ора  іме ині, в ора  

Відні, а сьогодні прийд ть до нас,  лова ин . В лиці повні гардистів.
– В лиці, – евінський намагався зат плювати вістря набли аю ого ах , – 

в лиці зав ди повні гардистів. е зав ди так, коли нова орма війде в мод . 
арморе, ви б сиділи вдома
– к це
– кби  вас б ла нова орма, вас би тако  заманювало на в лицю.

ля армора це б ло забагато. е його не сприймали серйозно, там ні ого 
б ло висид вати. В е б в на відході,  дверях е витягн в останній козир.

– об ви знали, перед обідом вбили на в лиці доктора тайнера і навіть 
як сь інк  побили дерев’яними д бинками, ли илась  парк  ле ати, поки не 
з’явилась поліція. Повинна б ла заплатити тра , оскільки пор ила заборон  
і знаходилась  парк .

о когось побили а  до непритомності, це евінського не приголом ило, а 
о били дерев’яними д бинками, це, напевно, армор прид мав, хо а не зна , 

ом  б к лак мав б ти людяні им, ні  д бинка. ом  не міг повірити, об могли 
когось на смерть вбити. армор з дверей слідк вав, наскільки поді  ця вістка і 
посміхн вся, як той, хто зна  е набагато біль е, але не вва а  потрібним на 
цьом  місці по ирювати новини.

– ка іть, армор, – затрим вав його евінський, – справді когось вбили на 
в лиці

– октора озе а тайнера, коли й ов на пер  прог лянк  після довгої і 
тя кої хвороби.  понеділок похорон.

– к його вбили  – евінський не з пинявся.
– т кн ли по голові і все. о д ма те оцим як його вбили .
– маю, яким способом
– ого власним ціпком. о припаси їм потрібні для ва ливі их справ. е пе-

ре ивайте, не застрелять вас.  найгір ом  випадк  вас настромлять сидя и 
на гострий кіл.
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евінський зі страх  клацав з бами, немов  гаря ці.
– астромили когось на кіл  – запитав гл хо.
– е ні. Але це не озна а , о нам це не зроблять.
– Котрий це б в тайнер, якого вбили
– е знаю. кийсь тайнер. и це с тт ве. е вбили його із-за озе а, але 

за тайнера.
– о нам робити  – схлипн в евінський, вхопив ись спинки стільця, – о 

б дем тобити, о  ми б дем робити
армора в е не б ло, то й не мав йом  хто відповісти. і, які б дь- о від-

повідали, їхня відповідь не б ла про те, о треба робити, а б ло це диним, 
о цікавило сю в ли к  з ни нього кінця, де ме кав побо ний енцер, який 
е і  повсякденній розмові вимовляв слова з отою тихою співзв ністю, ніби 

молився, а  по самісінький верхній кінець, де перед покин тою моло арнею е 
недавно зав ди б ло видно висид вати на сходах оловіка з вели езним вед-
ме им тілом. Ко ен його знав на ім’я і, не тільки в ли ка, се місто, ся 
країна і половина світ , навіть  оганнесб рзі писали про нього. і б в бо-
рцем. адихав гляда ів, при погляді на його сто двадцять кілограмове тіло а  
неймовірно виглядали його видкі р хи. нак е зав ди висид вав на сходах 
перед моло арнею, к ди май е ніхто не заходив, оскільки там молоко зрідка й 
б ло, а як о і б ло, то старе. ли е там зліплені ц керки, які втра али колір та 
парасольки, як принагідний товар.

і б в короткозорий мов к р а, але ок ляри не захотів носити, його товсте 
лице з подвійним підборіддям зберегло  нього дитя ий вигляд. бст пили його 
малі ибеники і гралися з його силою, звисів ись то на його простягнен  р к , 

об її зігн ти, або на на зігн т  р к , об її нарівняти. і а  лопав на радо-
ах, коли одною р кою підняв двох підлітків мов кран.
– і, ти  одне м’ясо. к ти мо е  боротись, змагатися  – запит вали його.
– ’язи  ко ного раба, який се иття робить те саме, – відповів і тонким 

голосом, – м’язи не мають ні ого спільного із силою. ля ого мені м’язи
 не вор хн лись від нього, коли сидів перед моло арнею й просили: і, 

пока и нам подвійного ельсона. і, розка и докладно, як б ло з тим т р-
ком .  і докладно розказ вав, як б ло з т рком, який із злості к сив його на 
передплі і, е й нині  нього рам і ко ен мо е помацати, а потім е просьба: 

і, візьми нас  кіно на дообідню вистав . А він розва ався не мен е, ні  
вони. днак в останні місяці ніхто не ба ив перед моло арнею цього ведмедя 
з людським серцем. ив вдома, мов  в’язниці  зі стін та а  за склом с н в 
сі тро еї та медалі. які йом  нагад вали, о б в емпіоном великої ваги  цен-

тральній вропі. і б в останнім, кого відвідав армор з вісткою про замах на 
лена німецького посольства  вейцарії.

Кімнат  осві вали сві ки, запалені  п’ятницю на есть ве ора. оловіки пі -
ли до костьола, а і сидів на низеньком  стільці з трьома ні ками, виглядав 
вбого, не знаю и, о робити з р ками.

– і, – див вався армор, – а де  ва і
– аб ть,  костьолі. о з тобою  и, мо е, ти перестав молитися
– і, – відповів армор. – олюся, як ніколи перед тим.  такі аси всі мали б 

молитися. и, і, тако .
а такі слова і наплював, йом  набридло вст пати  словесний двобій з 

армором, кра е захоплювався гарними д мками, які  мить переносили його 
з вогкої кімнати так далеко, як тільки собі заба ав. ивився на армора, і не 
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ба ив його, сл хав його і не роз мів його словам і б в вдя ний небесам, о воно 
так .

– о ти сказав  – раптом виско ив, коли йом  здавалося, о армор постій-
но повторю  про бояг зтво, бояг зів, які ховаються  норах.

–  сказав, о це бояг зтво – сидіти вдома за припі ком ли е том , о треба 
носити овт  зірк , н , носи її, я тако  но , як би мав носити й овтий кінських 
хвіст. кби ог не хотів, об ми носили овті зірки, міг і не створити овтий ко-
лір, але коли він е його сотворив, не б дь зароз мілим, о і його покладе  на 
лопатки.

– али  мене, – і по ав ва ко дихати, ніби збирав сил , об перебороти 
себе. – али  мене, йди додом . Про авай

Коли знов  присів на стілець з трьома ні ками, виглядав, ніби сидів навпо і-
пки, армор по ав захи ати свою есть.

– или тобі ог наділив два рази, роз м  ні раз. і, о ти мене викида  
и я т т задля того, об ти мене викин в.   тобі хо  допомогти, а ти мене 

викида .
– е викидаю, – змилостивився і. иди, як о хо е , але забирайся геть, 

коли не вмі  мов ати.
–  хотів тобі ли е сказати, – армор сти ив голос, – о я не й ов до костьо-

ла, і о не під  додом . а на  в лицю ось гот ться.  тобі рад , об ти 
сьогодні но і к дись зник, геть з цього квартал , найкра е т ди, де знаходяться 
вілли, де  тебе стільки знайомих, о навіть тобі не заздрю

і й не р ив з місця. Висл хав е кілька описів страхіття, яке сьогодні 
напевно запан , оскільки репресії  репресіями – в іме ині або в Австрії явно 
показали, як це робиться, потім встав вий ов з кімнати і зали ив армора са-
мотнього.

а в лиці не б ло нікого.
і й ов ирокими сходами до молитовні і влетів т ди  найневигідні  

хвилин  – поверн ті до сход , пальці на ногах біля себе, долоні на о ах, загли-
блені  себе, не могли під ас ці ї тихої молитви р ити з місця і непокоїти себе 
або промовити. ло так тихо, о його ва ке дихання нагад вало нахабне непо-
ко ння. а він не зва ав на це, рах вав прис тніх, в д мці розподіляв їх до гр п, 
коли не міг до екатися, як люди, які молилися, наре ті трьома кроками назад і 
трьома кроками вперед закін или свою молитв , тоді він виг кн :

– реба ось робити
ся молитовня остовпіла. Але ніхто не поверн в головою до нього, просто, 

о ік вали, о тепер вдарить грім і вл ить  грі ника, який нава ився пор ити 
молитв . і на мить завагався, але поба ив и, о він став центром ваги 
людей, які йом  показ вали спин , зраз   до нього поверн лася впевненість. – 
Ви  не зна те, о гот ться  – зв ав його тонкий голос молитовнею. – аразд, 
тоді я вам ска , хо а затика те собі в ха.

 молитовні за міло, але і цей м т т е перетн в.
– от ться погром.

агато з прис тніх, як о не всі, знали, о гот ться ось стра не, яке досяг-
не вер ини саме на цій в лиці. Проти цього зла не мо на б ло ні ого зробити. 
Погроми треба перетерпіти, як їх перетерпіли ті перед ними в країні, в али ині, 
в ессарабії та інде. Вікна забиті до ками, двері позакриваються, інки й діти 
сидять навпо іпки  к ті кімнати, оловіки моляться, правда, не том , о віддано 
вірять, але оскільки д е бояться.

– о ти над мав робити  – прозв ало з к пки людей, яка зібралася навколо 
нього.
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– е не знаю. реба порадитися. Прид мати ось.
Побо ний енцер е біль е зан рився  молитв  і стояв самітній на сво м  

місці. іяка новина і ніяка подія не смі  перебити людин   молитві, хіба смерть. 
авид енцер тако  знав, о ось гот ться. Він вірив, о в е проти цього бо-

реться, стиск ю и ко не слово молитви мі  з бами, о воно а  дзвеніло.
езабаром виникли два табори. дин зібрався навколо і, а др гий по-

верн вся на сво  місце, вимагав ти і й продов вав  богосл інні. хні голоси 
б ли благальні і покірні, ніби сам ог мав зійти  цю в ли к  та оберігати її сво ю 
прис тністю.

а сходах перед молитовнею і ва но дивився на п’ятнадцять оловіків, 
які вирі или зали ити молитовню і йти слідом за борцем із ирокою спиною.

– на  якесь місце  – запит вав переляканий едерер.
і глян в на пох ділого, блідого хлопця.

– е знаю, – сказав і.
– к це, – заїкався едерер, – йдем к дись сховатися, як о правда, о ось 

гот ться.
азар Веселий блисн в по ньом  своїми алмазними о има.

– Про о ти говори , га  и нам нецікавий. али и говорити того, хто ма  о 
сказати. ай і говорить.

– , – по ав і повільно, ніби сам не знав, ого він хо е. – Про о йдеться  
  борець. Під ас змагання не мо на втекти, ні сховатися перед тим др гим.
– і, це  д рниця, – не здавався едерер. – і, які прийд ть, сильні і.
– , як борець, тобі ка , о противник в е  цю хвилин  сильні ий, як о ти 

по ина  його боятися.
– е  не таке собі змагання, як би ти нас хотів переконати, мовити. Ад е ти 

сам кілька том  казав, про о йдеться.
– о я сказав  – невдало захи ався і, бо  словами нікого не міг поклас-

ти на лопатки. –  ні ого подібного не сказав.  казав, о треба ось робити. 
е я сказав.
– казав, сказав, – втр тився  розмов  новий голос. – и сказав, о гот ться 

погром. е ти сказав.
–  сказав, о гот ють на нас погром. е свята правда.  том  вам ка : забе-

ріть сіх оловіків з домівок, заберіть їх з костьолів і молитовень, і ми зробимо з 
цього погром  змагання.

– дово, – радів азар Веселий, – дово. Ви ли, о сказав і. , і, 
продов й видко. Ка и. ка и, о зробимо з погром  змагання.

днак представником ослабленої біль ості б в едерер і він насміхався.
– і, ти  борець, але я ним не .   продаю старе дрантя. кі   мене 

м’язи
 цю мить крім азара Веселого, властиво, на боці і не б ло нікого, том  

йом  не б ло о втратити.
– аразд, як о ви без м’язів, – атак вав їх з ін ого бок . – то хо е, об  вас 

б ли м’язи  А роз м  вас 
– дово, – зрадів азар Веселий і по ав повторювати слова і. – оз м  

вас  і. юдська гідність  вас  ай з вас здер ть кір .  так вона ні ого не 
варта, як о ви її не хо ете захи ати.

 молитовні, де перед асно закін илося богосл іння на есть принцеси -
боти и навіть королеви, набли ались постаті на олі з авидом енцером.

– ай ніхто собі не д ма , – зраз   накин вся на і своїм спів им голо-
сом, – о захистить те, о не сподоба ться захи ати ог  всемог ом .



15

– о ог  – розг блено сказав і, знаю и, о від тепер ва ко б де когось 
перекон вати, оскільки авид енцер проголосив його за свого союзника.

– ог, – енцер по ав розмах вати р ками. – ог , або його нема
е б ло перемо не запитання, за ним посипалися даль і

– е сотворив ог все і вся  и не веде нас від народ ення а  по могил  
Винагород , коли  нього  воля винагород вати. Кара , коли хо е покарати  

пало би на нас не астя, не б ти волі бо ої  е повинні ми приймати з ого 
р к і дари, як о ми з них прийма мо дар нки иття  а мо стати проти його 
кари, як  на нас зосила  Ад е проти ого волі, хай славиться ім’я ого, нам 
би і волос на голові не скривився. дь- о трапиться, це  б де ого воля. ай 
славиться ім’я ого.

авид енцер закін ив свій пол м’яний вист п, який йом  вигнав сю кров 
з обли я, тепер стояв блідий, тремтів і найбіль е б в звор ений з того, о 
сказав,

і такого не сподівався. е знав ніякий різкий то ний р х, яким би поклав 
авида енцера на лопатки з його арг ментами. акого різкого р х  не б ло  

класи ній боротьбі, ні  вільном  стилі.
– і, братик , – енцер вгадав його д мки. – ога не покладе  на лопатки. 

ля цього замало твого подвійного, троїстого і тися оразового ельсона. ля 
цього ти просто слабий. сі ми слабк ваті. і, викинь з голови такі д мки. е 
гріх.

Пі ов геть так, аби дати зроз міти, о ці ю справою не треба займатись і, о 
всім треба розійтися. ого дразнило, о ніхто не р ив з місця.

– о ливо, ог, хай славиться ім’я ого, – насмілився азар Веселий підняти 
голос. – над мав випроб вати на  відваг . аб ть, не хо е ін ого, ли е ба и-
ти, и ми бояг зи, або и ми варті того, об нам допомогти.

опитливо кав підтримки  прис тніх і, коли всі мов али, підій ов бли е 
до і, яком  стало лег е. ав ди, коли програв змагання, появилось таке 
полег ення, ніби позб вся тягаря.

– діть додом , – промовив тихо. – ого т т е стоїте  авид енцер вам е 
пояснив, ом  вам виб’ють вікна, ом  вам розіб’ють голови. Все ясно. діть до-
дом  і підгот йте собі сві ки, об не б ли зм ені потемки кати вибиті з би.

– ого рего е ся  – едерер накин вся на азара Веселого. – і мені по-
доба ться і серце раді , я вин ватий  цьом

Кілька постатей саме відірвалось від г рт , коли раптом перетн в їм дорог  
олові ок з молитовником  р ці.

е б в евінський. Кри ав мов наві ений.
– орить.  б в  костьолі і се зазнав. к це горить, осподи, як це горить.
– е горить  – запит вали його, коли по ав ридати і залам вати р ками,
–   ка , о я б в  великом  костьолі, я на власні о і ба ив, коли це по а-

лося, – ледь хапав повітря.
– , а де , до біса, горить  – і поклав на нього свою ва к  р к  і евін-

ський зраз  отямився.
–  на ом  костьолі.   ка , насамперед ось виг к вали, потім вірвались 

 костьол, полили лавки бензином, о ти не встиг і амінь сказати, все навколо 
б ло  пол м’ї.

іль е із себе не дістав, стра енно тр сився і розплакався, як мале дитя. 
а в лиці б ло дедалі біль е людей. Втіка і з великого костьола натрапляли на 

роззяв, яких ервоне сяйво на небі заманило з итла. ловісні виг ки, скандо-
вані віддаленою юрбою, долинали мов громовиця. е б ла б ря без блискавок.
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– Костьол горить, – армор тікав вниз в лицею, навмисно по ирюю и па-
нік .

і спинив його і вхопив за комір.
– ого реве
– Великий костьол горить.   казав, о появляться репресії, і появились. 

Костьол горить.
–  знаю, о горить. Але ом  реве  – і його не п скав з р к.
– об знали про це й ін і, – мимрив армор і ледве хапав повітря.
–  як о це б д ть знати й ін і, – і його підняв із землі мов пір’я, – тако  

мають перелякано бігати й кри ати, о костьол горить
– Пока и йом , і, – азар Веселий о ив.

ей азар Веселий, под мав і, зали ив и армора армором, не по-
бо не хлоп исько, яке днями і но ами висид  над к пою кни ок  не провітря-
ній кімнаті, легкий, о могло його зд ти, кволий та, напевно, хворі  нього легені, 
як біль ість його співкласників, ця істота, на якій нема ні ого, тільки іскристий 
погляд, ніби се ило, зосередилось в о ах, які тепер випромінювали стільки 
справедливості, виста ало б для врят вання сього світ . азар Веселий по-
казав, о з вірою  бо і настанови мо на перест пити до ового ерв’яка і не 
скалі ити та водно ас б ти добросовісним и гордим, або имось ін им, для 
ого  і не б ло напохваті, але знав собі зовсім ітко явити, о це б ло, 

переско ило це з азаря Веселого на нього, мов іскра і загорів він як великий 
костьол під замком і раптом знав, о для нього не зали илися дві мо ливості, 
з яких міг би вибрати одн .

– і, які бояться, хай ід ть додом , – зверн вся до тих, які стояли поблиз .
–  т т, – дав про себе знати азар Веселий, ніби боявся, о і з ним не 

рах .
– оді бі и за тим оловіком, о бі ить вниз в лицею і приведи його назад, – 

рі е сказав і.
Привели евінського, який захи ався р ками і ногами.
– Відп стіть мене, – просив, – я старий оловік.
– и зараз вас відп стимо, звільнимо, – заспокоював його і. –  хотів вам 

сказати, об ви не замикали брам . іхто хай не замика  брам . Подбайте, об 
на ни ньом  кінці зали ились сі брами від инені.

– аю дати себе вбити, – вере ав евінський.
– Вас би і так вбили, але ми не дозволимо.
Потім зверн вся до в лиці голосно сказав, об сі по ли, о проти них йде 

зграя бе кетників,  яких  ба ання нападати, як  ко ної ереди, поки вона  
к пі, саме том  треба їх розділити й розбити на мен і гр пи. е мо на легко 
досягти, тільки не треба зали ити брами від иненими. В одн  всі не війд ть.

– ка ім, о їх б де триста, – пояснював і, – і хай  ко н  брам  зайде 
десять, на відкритій в лиці зали иться тільки к пка, з якими да мо собі ради.

рба, яка набли алася, зловісно гомоніла. Виявилось, о страх, який по и-
рював ворог, не зни ив настільки мораль  цій в ли ці, ні  страх, який по и-
рювали власні люди. Прибігли до палаю ого костьола. Виглядали, ніби разом 
з костьолом змінювались на попіл. ільки-но дм хн ти  них і не ли илось би 
й слід . дного з них хопив і за соро к , коли біг, пла и, вниз по в лиці.

– и б в там  – запитав його.
– ай б де для нас ог милосердний.
– Ка и, як це сталося, – закликав його і.
– к о ог над нами не змил ться, тоді кінець.
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– о біса, – і ним потряс, – ви  дорослий і хо а ви наклали  тани, ста 
 вас поро ні, то мо ете відповідати

–  не знаю, о ви пита те.
– кільки б ло цих людей, які вривались  костьол
– осподи, як сарани.
– к сарани  – гримн в і.
–  скільки б ло тої сарани
– е
–  не знаю де, – і кри ав. –  взагалі не знаю, про як  саран  верзете. 

кільки б ло тих бе кетників  то  ися  тридцять
– сила їх б ти стра енна сила.
– кільки  – і наре ті хотів знати.
– к сарани.

 і трапилось ось стра не. Він злякався того, о над мав зробити. о 
 йом  робити з тими людьми   них нема  по ття захист . Природа їм не 

наділила інстинкти самозахист . е  каліки. епер т т стоять, немов приковані 
і, мо ливо, б д ть т т стояти, а  поки ска ена юрба не затоп е їх до землі. е 
піднім ть р к , об запобігти дар  і не поверн ть дар.

Прибіг азар Веселий і повідомив, о за брамами се гаразд, о брами від-
криті так, як це і наказав.

– і  – виг кн в азар Веселий, мов наві ений. – о трапилось
– і ого.
– і, о мені тепер робити
– і ого.
– Ад е все гаразд, – не роз мів азар Веселий. – ка и мені, о я погано 

зробив
– і ого, азар, – і висякався. – і ого поганого ти не зробив, але се те 

 безгл здям. а і люди мертві скорі , ні  їх хтось вб’ . ародилися мертвими. 
авид енцер ходить, їсть, молиться, але насправді він в е мертвий, хо а сам 

цього не запримітив. ільки поховати його е треба.
азар Веселий не знав то но про о і говорить, але озлоблення переки-

н лось і на нього. отів никн ти цьом , коли раптом на повороті в лиці появи-
лись бе кетники.

Пер е каміння летіло до освітлених вікон. е  всіх квартирах б ли дерев’яні 
віконниці й не б ло нікого, хто би  п’ятницю вве ері погасив сві ки.

– ди геть від вікна, – заклинав евінський інк . – аме біля вікна ти повинна 
стояти

а не б ло тої сили, яка відірвала б її від вікна. тояла там вперто і непост -
пливо.

– о  ба ити, – говорила так, ніби на ось нава илася. – о  їх ба ити.
– Камінням тебе вб’ють, – сказав евінський. – абрали із собою каміння, 

велике, мов яйце стра са  синагозі розбили вікна камінням.
– о  їх ба ити, – повторювала інка евінського. – о ливо, когось з них 

впізнаю.
– ого ти хо е  – ремств вав евінський, коли не хотіла відійти від вікна.
– Коли котрогось з них впізнаю, кин  йом  гирю на голов , об його вбити.
– и з гл зд  з’їхала  осподи, ця інка з роз м  зій ла. и не зна , з ким 

ма  справ .
– наю.
– еть від вікна, – безпорадний евінський став до неї біля вікна.
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– Кин  їм на голов  найбіль  гирю, коли б д ть під вікном. цю п’ятикіло-
грамов .

– вірв ться т т і доб’ють тебе.
– В е мене добили, – сказала і прост вала на к хню по гирю. евінський 

спинив її.
–  тебе справді нема  роз м , – погро вав їй.
– асправді.  його втратила до пол дня, коли мене били на в лиці.  тепер їм 

за те кин  гирю на голов .
– ебе били  – запитав обере но.
– Показати тобі спин
– ом  ти мені про це не сказала
– ля ого
– ля ого
– ля ого про це тобі розказ вати. іль я перетерпіла одна, ти мене поранень 

не позбави , а поверн ти їм ти і так би не знав. епер я б д  т т стояти так дов-
го, поки не прийд ть під вікно, потім їм кин  гирю на голов .

Присоромлений евінський вий ов з кімнати, поціл вав пальці, якими до-
торкн вся одвірка, як це нале ить, покидаю и б динок.

авколо і тіснились оловіки. ріск скла давав знати, о б вання  
розпалі. аптом сканд вання притихло. омін вали тільки окремі виг ки з різних 
зак тків.  і засяяло обли я. Вони вірвались  подвір’я, як він передба ав. 

а б динками мо на б ло пройти на верхній, горі ній кінець в лиці, до якої до-
л алися в зькі сте ки. і своїм кремезним тілом загородив май е весь про-
хід. ивився бе кетникам прямо в обли я. Вони б ли молоді, д е пристойно 
одягнені, ніби після ці ї забави гот вались зайти  кав’ярню. аст пало на нього, 
н , двадцять, але тільки дво  могли наблизитись до нього, з тими дав собі ради. 

ками розмах вав так повільно, о це й не б ло подібне до бійки. днак дари 
б ли тверді, ні один противник не витримав їх багато. Помал  ст пав вгор  по 
сходах. Під ас одного натиск  позбивали ревнителі ззад  своїх власних лю-
дей, які о олювали атак ю их. і, о опинились на землі, проклинали тих, які 
їх топтали. Коли їм вдалося стати на ноги, оберн лись проти власним. В е не 
б ло диної те ії. р пами вибігали з дворів, тільки т т і там ось виг к вали й 
зали али в лицю на ни ньом  кінці. а землі перед магазином з м’ясом ле а-
ло кілька оловіків на яком сь тілі, яке не виявляло помітний опір. і ско ив 
до них, підняв пер ого, який попав йом  під р к , потримав його перед своїми 
короткозорими о има, а коли хотів його покарати, пав йом  на тім’я твердий 
предмети. Він знепритомнів.

Коли знов  розплю ив о і, по бе кетниках не б ло ні слід . іля його ніг ле-
ав евінський. аб ть, е ив. е ав скарлю ений, з обли ям вгор , з від-

критими стами, з вибитими передніми з бами. азар Веселий з пинився над 
і, та замість того, об йом  допомогти встати на ноги, присів до нього.
 о ей, які е постійно нагад вали в глики, і про итав запитання.

ке ма  зна ення, о ми сьогодні не піддалися. автра вони т т знов , і при-
йд ть озбро ні. і, ми не змінимо світ з ці ї в ли ки .

– ені про це , властиво, ніколи не й лося, – сказав і. –  на их хотів 
змінити.

Потім обо  присл хов вались до далини, звідки л нали зв ки, гот валась 
нова атака проти бо ої в ли ки.

Зі словацької переклав
Іван ЯЦКАНИН
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е  І

ародився ео еоргій  анилови  к р пій 0 
квітня 1903 рок  в м. ендерах. итинство провів на 
Поділлі. ати в ителювала, батько б в залізни ним 
ма иністом. акін ив и р г  Київськ  класи н  
гімназію 19 0 . вст пив на меди ний ак льтет Київ-
ського ніверситет , де пров ився ли е рік. годом  
місяці провів в нстит ті зовні ніх зносин.

л ив на залізниці. працював редактором і сце-
наристом кіно абрики.

19 0 р. ео к р пій дебют вав  літерат р-
но-мистецьком  альманах  роно  прозовим тво-
ром и . ахоплений авангардним мистецтвом, 
письменник вист па  з теорети ними статтями про 

т ризм, бере асть  літерат рних диск сіях.
Пер і збірки його поезій – Психотези. Вітрина третя  19  та арабан. 

Вітрина др га  19 3 , написані в стилістиці т ристи ної поетики.  них пере-
ва а  с спільно-політи на тематика, о в доб  революційної романтики пози-
тивно сприймалося ита ами. Проте захоплення т ризмом мин ло  к р пія 
досить видко. В е 19 4 рок  він висловлю ться за об’ днання сво ї організації 
з артом , підтрим  гр пи . лового та . лісаренка, які відій ли від гр -
повання . еменка.

19 5 рок  виходить його збірка арини слів , яка засвід ила, о т рис-
ти на бравада дедалі біль е оберта ться неоромантизмом – з його дивною с мі-

ю лірики, сарказм  та відблиском трагі ного . ого  рок  . к р пій дебют  
 якості прозаїка. ого книг  гостросю етних оповідань Перемо ець дракона  
. ілецький назвав цікавим яви ем в на ій белетристиці: збірник розмаїтий, 

талановитий , хо а надмір  залітерат рений. н і збірки оповідань: Пригоди ма-
иніста орна  19 5 , онгольські оповідання  1930 . бірки вір ів: оре  

19 , ля др зів-поетів – с асників ві ності  19 9 , поема има 1930 рок  
1934  романи: вері в день  19 9 , анна- атальйонерка  1930 , іс Ан-

дрі на  1934 .
озрив к р пія з т ризмом виявився нетривалим.  19  році він поверта-

ться до авангардного т ризм  е запеклі им т ристом . ані  колись б в.
1930 рок  . к р пій о олю  київськ  ілію ової енерації  та ста  редак-

тором її др кованого орган  – Авангард -альманах  пролетарських митців . .  
вий ло два исла . а сторінках цього рнал  впер е б ло надр ковано кіно-

сценарій . ов енка емля , репорта  . Влизька Поїзди їд ть на ерлін , 
вір і . алові ка, П. ельника, . Палій ка, статті К. алеви а, . макова 
та ін.

 гр дня 1934 рок  його зааре товано за звин ва енням  принале ності до 
київської терористи ної організації . По справі . к р пія б ло проведено 

два с дових засідання військового триб нал , на яких він категори но запере -
вав вис н ті звин ва ення.

Після пер ого с д  справ  б ло поверн то на додаткове розслід вання. а 
др гом  с довом  засіданні військового триб нал  к р пій знов  доводить свою 
невинність і конкретними арг ментами намага ться спрост вати звин ва ення. 
Проте радянський найсправедливі ий  світі с д  виніс вирок: 10 років в’яз-
нення  виправно-тр дових таборах з подаль им трирі ним ра енням  полі-



20

ти них правах і кон іскація майна. р ин  Варвар  азлс із сином еоргі м як 
родин  ворога народ  виселили з Ки ва. . к р пій відб вав покарання в оло-
вецькій тюрмі.

5 листопада 193  р. особлива трійка  його справ  переглян ла й винесла 
новий вирок: розстріл. Вирок виконано 8 гр дня 193  р.

Ґео ШКУРУПІЙ

ЧОРНА НЕМІЧ
(Клаптик записів хворого чоловіка)

Так... Примусили мене покинути світ, людей, зачинили в якійсь сірій кім-
наті й думають, що лікують. Нехай собі думають, мені це не шкодить: я завж-
ди мав і маю свій власний світ, своїх близьких людей, що оточують мене, 
розмовляють зі мною, й що з ними я ніколи не можу розлучитись, навіть 
коли б захтів. Нехай думають...

c     c     c

От тепер я сиджу в театрі в дванадцятому ряду близько стінки, а недавно 
був на війні. Наді мною висить якийсь величезний малюнок, але його не 
можна розглядіти, бо ще нема електрики, а залю освітлює лампа, що стоїть 
на сцені. І навіщо закликати людей до театру, коли нема світла.

Напівтьма... багато людей... смалять цигарки... червоне світло від них то 
спалахне, то знову ледве-ледве жевріє... Чути сміх, балачку... Хтось позаду 
вже б’ється й голосно лається поганими словами... когось заспокоюють... 
Багато, багато шапок, білі хустки... На сцені раз у раз з’являється чоловік з 
цвяшками й молотком у руці й знову ховається за завісою... Немов у сні, все 
так швидко міниться...

От знову починають мене мучити згадки... Не знаю, що з цього буде... 
Адже нічого не буде тут... Тут... навколо мене сірі муровані стіни. Тільки 
нудьга починає їсти серце... так їсти... Значить, знову припадок буде. І ці 
згадки з такою яскравістю, з такими маленькими рисочками-подробицями 
з’являються переді мною, і це передчуття, що щось буде... щось буде... О, це 
цілком вірні ознаки...

Так завжди в мене. Як тільки має бути припадок, згадки, наче зграя ріж-
них птиць, налітають на мене, наче листя восени сиплеться. І передчуття 
якесь охоплює душу, що щось буде, страшне, таке... неминуче... Воно зараз 
встає переді мною, наче якась імла, що розгорнеться й відкриє щось страш-
не й сумне до розпуки.

І що це вони не починають вистави. Адже пора вже. А люди такий ґвалт 
підняли. Починаю розглядатися. Біля мене сидить якась уродлива дівчина? 
й обличчя в неї знайоме-знайоме, тільки не можу згадати, де я її бачив. У неї 
дуже гарне волосся, така гарна зачіска, а лице трошки бліде, чорні оксами-
тові оченята так приємно поблискують... Де я її бачив?

Далі, коло грубки, притулюючись до стіни, сидить маленький хлопчик, 
тримається за живіт і тихо-тихо стогне. Біля дверей великий натовп, швен-
дяють якісь панночки, якісь хлопці чіпляються до них, кажуть дурниці...
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 Ти чого тут сидиш,  сердито звертається кремезний чоловік до хлопчи-
ка, що сидить коло грубки.

 Я, дядечку... у мене живіт болить, дядечку,  несміливо й з притиснутим 
стражданням одповідає хлопець.

 и-ги-ги,  сміються парубки.  Чого ж ти сюди прийшов. ивіт лікува-
ти. А ну, емене, будь за бабку повитуху.

 и-ги-ги.
Здоровий парубок з накинутим на плечі сіряком, у чорній, смушковій 

шапці набакир, з засмаженим, порепаним видом, схиляється над хлопчи-
ком і заскорузлими пальцями ляскає його по череву.

 , та в нього тут, як у тарабані... абуть, що й цуценят не буде...
Хлопчик дивиться на них великими, переляканими очима, з болем здри-

гається й знову тихо-тихо стогне.
 и-ги-ги,  сміються парубки.

Я встромляю руку в кишеню  у мене під рукою щось шепортить, я нама-
цую багато-багато паперу... Встромляю руку в другу кишеню  й там багато 
паперу, і так по всіх кишенях... е кров, думаю я... е людська кров... е 
гроші  багато-багато грошей... А він, маленький корчиться з голоду там під 
грубкою. Дам йому.

 І як тобі не соромно, ти ж ганьбиш своє кашне ,  звертається дуже 
на арбована і напудрена панночка до хлопця-підлітка, що схилив трошки 
голову й глузливо дивиться їй у вічі.

 Ти ж ганьбиш своє кашне. Таке гарне кашне ,  говорить вона переко-
нуючим голосом.

 Та він звощик,  перебиває її другий хлопець-підліток.
 Брешеш, собака ти. А ти забув, що твій батько злодій: украв коняку в 

хазяїна,  вже лається перший підліток.  Забув, як його спіймали та били. 
удий ти.

 а, кіндер, ша,  заспокоює його панночка.  е поб’єтесь, чого добро-
го. оді вам лаятися.

 А чого він гавкає, що я звощик. Який я йому звощик. ого батько в нас 
дворником був.

...Неодмінно треба віддати йому всі гроші, що в цій кишені: їх багато, 
йому вистачить. Тільки як це зробити. І чого це моя сусідка так дивиться на 
мене. Де я її бачив? Якось ніяково давати йому гроші, щоб вона бачила, бо 
ще подумає, що я хочу похвастати. Ну, все єдно...

–  Хлопчику... Хлопчику, йди лишень до мене.
 , покинь свій живіт, иколо, чуєш, тебе товариші кличуть,  став сми-

кати його той парубок, що раніш ляскав по череву.
Всі подивилися на мене.
А в мене обличчя досить гарне, тільки дуже сумне, з невеликими чор-

нявими вусами, з борідкою. Тепер у мене обличчя поросло великим волос-
сям  колючою бородою . Очі в мене сірі, великі, гарні, а сум з них ллється 
густим промінням, як... як ллється дощ восени нескінченно... Хто це сказав? 
А, пам’ятаю, це вона  аля. Адже ж усе пам’ятаю.

 о, дядечку?  спитав мене хлопчик.
 Ти, мабуть, їсти хочеш, синку,  відповів я йому ласкавим: голосом.
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Він подивився на мене немов здивовано, немов з якимсь захованим пи-
танням. абуть, подумав: чи я жартую, чи правду кажу.

 ге, дядечку,  якось невпевнено прозвучав його голос.
 Ну, то на тобі, синку,  я встромив у кишеню руку, витяг багато-багато 

грошей і положив їх на простягнені рученята хлопчика, що чогось швид-
ко-швидко стали тремтіти.

Враз усі затихли.
Я знову встромив руку в кишеню й витяг пук грошей. ученята в хлопчика 

затремтіли ще сильніше. Він якось невпевнено подивився на мене, мабуть, 
думаючи, що я божевільний  потім на його лиці промайнуло щось хитре, 
лукаве, заховане десь далеко в душі. Я ще раз устромив у кишеню руку... 
Хлопчик роззявив рота, й гроші полетіли на підлогу.

 Та тримай, тримай   почулися голоси...
Хтось згинався, підіймав гроші, сунув хлопчику в кишені... Але він уже не 

дивився на мене, з його обличчям зробилося щось надзвичайне  було видно, 
що на нім запанувала якась таємна думка. аптом він схаменувся, шарпо-
нув, як добрий кінь, і зник у юрбі. Хтось голосно закричав щось  пролунав 
голосний регіт, усі здивовано приглядались до мене.

А я? А мене вже охоплює нудьга міцніше й міцніше  як зараз. І що воно 
буде. ілька неясних малюнків з минулого, кілька реальних натяків від 
дійсности, і вона виллється, заллє всіх, як злива.

оли це щось блиснуло й загасло, а в повітрі розляглись оплески й навісні 
крики...

 вітло-о-о
е вітали електрику, яку так довго чекали... На мене не звертали уваги.

c     c     c

Але перед моїми очима в ту мить блиснуло щось ще яскравіше й грюкнув 
якийсь глушний грім. І враз я побачив, як коні, що везли гармати, стали 
навспиньки, в повітрі запахло смалятиною, а шляхом, де ми їхали, поскакав 
вершник, як скажений, з-під копит так і сипались іскри.

 ті-і-ій   кричав він, як божевільний.  Повертаа-ай наза-а-ад
ось знову грюкнуло, ще ближче, ніж раніш, і великі грудки землі поле-

тіли високо вгору. інь метнувся вбік, а я ледве втримався на ньому.
 арма-а-ти впере-ед   кричав той же голос.
 От нечиста сила,  лаявся якийсь салдат.  Яке страховисько.

І знов грюкнуло зовсім близько, вгору полетіли тріски й шматок колеса. 
наряд влучив у гарбу  коняка стала навспиньки й грьопнулась об землю, 

наче непритомна  вбило одного вершника.
ені стало моторошно.

еред війська зробився переляк. алдати з поганою лайкою били коней 
і завертали їх назад, а коні лякались, ставали навспиньки, перекидали гар-
би. Чотири коняки з гарматою погнали навпрямки через степ, вершники з 
диким лементом доганяли їх, якийсь салдат з переляку біг за ними пішки, 
а торба на його плечах кумедно підстрибувала і теліпалася влад. Перший 
вершник гасав, як скажений, і ревів слова команди  це ще більше піддавало 
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переляку. Тільки мій недавній знайомий у гарних жовтих чоботах, з якимсь 
хижим обличчям, спокійно й якось байдуже дивився на пригоду.

 От бісової віри...  він погано вилаявся.  Чого він ганяє, як божевіль-
ний.  Знову погано вилаявся.

Нарешті всі звернули назад, а я задивився й знову зостався позаду. на-
ряди лягали на шлях і глушили своїм грюком, обоз і кухні жалібно брязча-
ли. ені чогось не вистачало повітря, нудьга наче перед смертю стиснула 
серце, й само воно затріпотіло, як спіймана пташка, швидко-швидко так...

 Ну, чого?  питав я себе.  Уб’є, то вб’є, хіба не все єдно.
Але серце не слухалось, воно тріпотіло ще дужче  так і кортіло стібонути 

коняку щосили й з голосним, страшним лементом тікати світ за очі. Про-
те було соромно самого себе, й я силкувався бадьоритись, стримував коня, 
примушував його йти кроком, уявляв собі, що б я почував, коли б мене було 
зараз убито...

Ну, чого?  казав я собі.  Чого боятися. Адже нічого страшного нема... 
Ну, вб’є... ильно вдарить у голову або в груди, я схилюся непритомний з 
коня, впаду горілиць на землю, розкинувши руки, а кінь  почувши, що 
вершника на ньому нема,  сумно-сумно заірже... А я, що буде зі мною?  
уявляв я собі.  А я непритомний лежатиму на землі, й кров тонким стру-
мочком збігатиме з грудей на землю .

І мозок, здавалося, вже перемагав серце: все так добре вирішив... Але 
воно знову тіпалось і кричало, як божевільне: вб’є... вб’є . А переді мною, 
неподалець знову сильно грюкнуло й грудки землі полетіли до неба, аж світ 
потьмарився...

Я з’їхав зі шляху в долину й став роздумувати, що буде далі. А повітря було 
таке приємне, запашне  трошки пахнуло морозом, бо це був чудовий весня-
ний ранок, і вітер, що ледве подихав, приносив ніжні пахощі звідти, здалека, 
де біліли дерева, всипані квітом, де стояла біла привітлива хатка.

Незабаром я під’їхав до неї. Перш за все я побачив зламану браму, що ще 
ледве трималась  прив’язавши до неї коня, я зайшов у двір, звідки на мене 
зразу глянуло пусткою. Навколо було тихо, наче все вимерло. луні й ко-
мори було відкрито, й вітер тихо гойдав дверима  в хаті теж не було нікого. 
В першій кімнаті на стінах висіло багато малюнків, якісь портрети, посере-
дині стояв стіл, а біля стін: ша а, тапчан і кілька отелів. В другій кімнаті 
був великий розгардіяш: по підлозі було понакидано якесь шмаття, валя-
лись поперекидані стільці, а біля стіни стояв чорний палітуровий ортеп’ян. 
Було видно, що хазяї похапцем кинули господу, але це було давно, бо пил 
товстим шаром притрусив усі речі. А в заяложене вікно настирливо лізли 
молоді, свіжі гіллячки з пишним білим квітом і наче шепотіли щось сумне, 
дуже сумне... Усе пам’ятаю, бо воно запеклося в моїм серці.

c     c     c

Так... так... Я пам’ятаю все... все... Я не можу не пам’ятати. Не можу. Воно 
встає переді мною й летить, летить невпинно, нескінченно і все скоріше... 
скоріше... Аж плутається все, рветься, як гнила нитка, але знову звідкись бе-
реться, зв’язується й летить... летить... хай  е чорна неміч.
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c     c     c

Напевно, що так, бо ці стіни досить виразно свідчать про це, й ґрати на 
вікнах чорніють не даремно... Прокляття  Вони кажуть, що я божевільний. 
От дурні. Але ж я цілком нормальний. Чого вони знущаються з мене? ілька 
разів казав це лікарю, а він, катюга, так приємно всміхається.

 Підождіть ще трошки,  каже,  погостюйте в нас. Такий приємний 
гість, а там незабаром і додому поїдете.

Треба буде як-небудь переговорити з його дружиною, може, умовить його. 
Вона так жалібно й милосердно гляділа на мене, може, я їй хоч трошки до 
вподоби... О, ці ґрати  Я вже пробував  вони дуже міцні... Не будь їх, я вже 
давно був би на волі. А проте, хіба не все єдно, чи тут, чи там. Там я щось 
вічно шукав і не находив, а тут і шукати нема чого. Один біс.

І як це все сталося. Так швидко, несподівано. А нудьга  нудьга... вона за-
мучить мене. Вона зростає щохвилини, як зростають тіні від сонця: малень-
кі, а потім великі й чорні, як осіння ніч... Чом я не слухав мого знайомого, 
може, мені й справді було б краще.

Пам’ятаю, я був ще зовсім юнаком  і мені дуже смішно було слухати мого 
знайомого, що радив мені встаткуватися невеличкою обстановочкою , 
кватирею в три, чотири кімнати, бо я ще молодий, а сам він мав п’ять, посту-
пити на яку-небудь дуже корисну посаду й жити собі по-панському. Ха-ха  
Ні, мабуть, коли б я це зрозумів, то вже давно повісився. Отаке вигадують. А 
спитати їх, навіщо їм ця обстановочка, то, напевно, не сказали б, тільки очі 
з дива вирячили б. І які вони всі дурні: живуть задля того, щоб лише добре 
поїсти, поспати, поплескати язиком. А, між іншим, деякі працюють для цьо-
го, як ті воли  безперестанку й день, і ніч. Дивні якісь люди, жити для цього 
й зовсім не заглядати вперед, або заглядати й все єдно метою життя бачити 
все те ж. Одного разу я спитав свого знайомого:

 Я  ви живете, яка в вас мета життя, ну, наприклад, як ви проводите день?
Він здивовано подивився на мене.

 Ну, як? Вранці прокидаюсь, п’ю чай, іду на посаду, обідаю, знову п’ю 
чай, сплю.

 Ха-ха-ха  Але більш усього обідаєте?
Він, мабуть, подумав, що я божевільний, бо зовсім не міг уявити собі, а що 

ж іще може бути.
Я син бідної вчительки  моє дитинство пройшло серед широких степів та 

під сумне кумкання жаб. или ми завжди при школі, коло станції, що сто-
яла близько берега багнистої ріки й серед широкого степу. кільний буди-
нок був дуже великий  як він мені уявлявся  мурований, з великими ко-
ридорами, з пустельною луною. руг школи був сад і чорний двір, оточений 
великим червоним парканом.

Вийдеш, бувало, за браму, й перед тобою розвернеться степ з великими 
горбами, ярами, каменярнями. Вийдеш і таким маленьким собі уявляєшся, 
наче миша. А вітер співає тихо-тихо та журно так, травиця, попалена сон-
цем, ледве коливається, й ніякого руху, наче замерло все, тільки іноді чуєть-
ся пісня молдавана, одноманітна така, нескінченно журлива...

Або бачиш, як через степ мандрує перекотиполе. отиться, котиться, по-
тім стане, наче прислухаючись до чогось, і знову котиться, доки не зачепить-
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ся за каміння й знову стане. І в однім місці багато збереться їх, наче отара 
овець. Вони стоять або рухаються на кожнім місці, наче щось слухають, не-
мов радяться, а іноді відчепляться й знов кудись мандрують, без усякої мети, 
куди вітер повіє.

оже, це степ перелив мені в серце всі свої жалі, всю свою безкраю нудь-
гу. оже, то тіні, що вночі з тужним риданням та лементом блукають ка-
менярнями, оселились у моїй душі. А може, вона навіки настроїлась сумом 
під нудне кумкання жаб  може, її отруїли гадюки, що сичать між камінням 
скель і в очеретах багнистої річки...

Напевно, що так, бо як же інакше?
ажуть, що нудьга з’являється без усяких причин, без усякого тла. І я теж 

так само думав, але це неправда... неправда. Нудьга  це хвороба серця і 
душі, тяжка хвороба, бо для неї нема ліків, нема порятунку. А причин у неї 
безліч, тільки їх не видно з першого погляду: вони дуже дрібні, вони так 
далеко містяться в душі...

Прості пахощі квітів іноді можуть викликати нудьгу, і ця нудьга буде дов-
гою, болячкою. Вони нагадають щось далеке, й воно встане яскраво-яскраво.

А в саду, що був біля школи, росли великі білі акації  понасаджувано їх, 
мабуть, штучно, бо інакших дерев там зовсім не було. І, коли вони розцвіта-
лись, сад наповнявся приємними солодкими пахощами, сильними такими, 
але нудними  тоскними.

При школі завжди була стара бабка-сторожиха, що мила і взагалі догля-
дала за господою. Вони завжди воювала зі всяким чортовинням: всякими 
духами, привидами, чортами, які, звичайно, існували тільки в її уяві. Осо-
бливо це починалося зимою. В тій місцевості літо було дуже гарячим, а зима 
холодною  іноді випадав великий, глибокий сніг, і тоді починалися ріжні 
пошесні хвороби. Я часто бачив з вікна, як по дорозі кудись проносили до-
мовини, часто падав сніг і притрушував їх і голови людей, обличчя яких 
завжди були тужливими і безнадійними, а в нас у комині сумно завивав ві-
тер на ріжні голоси.

 От якої виводить,  скаржилася стара бабка.  умно йому, що чимало 
людей перевів. От лиха година. От лишенько, люди, як мухи, мруть і ховати 
вже нема де.

А я сидів на вікні і уявляв собі, як мруть люди.
Як мухи, бабця каже... уха лазить, лазить по стіні, заплутається в па-

вутину, зачепиться ніжкою й повисне там. Значить і люди так умирають, 
заплутаються і не можуть виплутатись, і вішаються .

 Бабусю, люди теж, як мухи, заплутуються й гинуть?  питав я.
 ге, синку. Заплутає їх отой,  вона показувала рукою на піч,  так міц-

но заплутає, що вже не вилізти... І мою доньку заплутав... Повісилася вона, 
небога, в каменярні. Узяла велику мотузку, зав’язала її круг каменя й пові-
силася...

А вітер вив у комині, й здавалося, що це її донька-небога плаче, що не хоче 
вішатись...

тоїть з мотузкою серед морочного каміння і гірко ридає, а не повіситись 
теж не можна, бо треба.

 ур тобі, пек тобі,  промовляла бабка до печі й хрестила її великими 
хрестами.
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А там ще сильніше завивало й, здавалося, глузувало з бабки, бо перед 
вікнами проносили ще більше домовин. ені ж сумно й нудно ставало, я не 
боявся печі, мені іноді любо було слухати, як виє там  тільки як згадаєш, що 
воно плутає людей, то злість і ненависть так і охопить душу.

 Треба, треба було їй, небозі, вішатись... оли б це я була, то теж повіси-
лася. Така, мабуть, доля, таке її щастя... О, не можна уникнути долі... об’їхати 
її... не можна... не можна...  далі бабка щось швидко-швидко шепотіла ву-
стами, що не можна було її розібрати.

Переді мною поволі випливала ця жасна доля. Я завжди бачив велику ка-
менярню з великими скелями й морочним камінням, і там навкруги висіли 
мотузки...

 о це таке доля, бабусю, це каменярня?
–  Так, синку, це велика, велика каменярня, вона зчаста придушує своїм 

камінням людей, що працюють там, що все своє життя борються з нею. Але 
ця боротьба марна, цілком марна...  вона безнадійно махала рукою.

 От учора була дівчина, сьогодні вже нема... Ох, вечорниці, вечорниці... 
Дістали десь лампу, на ти... Перекинула на себе й згоріла... живцем згорі-
ла...

 І це теж доля, бабусю?  зацікавлено питав я. І лампа це теж доля,  ди-
вився я на нашу лампу.

 Теж доля, синку. Вона усюди... куди не подивишся... усюди... В усіх рі-
чах, синку, скрізь сидить і тільки чигає на тебе... Чуєш, синку?  вона пока-
зувала на піч,  то вона там виє, то вона... е, щоб люди завжди пам’ятали 
її... знали, що вона не спить... Вона вночі не спить...

ені ставало боязко, бо я вже не міг умістити цю долю в моїх думках: вона 
була безмежною, а в печі щось шарпотіло й плакало безжурно та безнадійно.

Переді мною завжди встають спомини мого життя, покажуться й зник-
нуть, і знову виринуть з темряви минулого, давно забутого, але вони не за-
спокоюють мене, ні, вони надають мені суму, переконання, що все  якесь 
зайве, непотрібне...

 иття  це великий іспит,  казала бабка.  Воно дає людині силу боро-
тись там... вона показувала кудись удалечінь  там... Воно навчить людину 
не боятися нічого-нічого, бо воно страшніше, ніж там...

 Ні, бабусю, там... страшніше. Я там... боюся, тут  ні,  казав я переко-
наним голосом.

 Не кажи так, синку. Ти не знаєш  там... доля, там... людина з’єднається з 
долею... А знаєш, сьогодні  в  класі знову були поперекидані лавки...

Вона завжди морочила всім голову, що вночі в класі хтось перекидає лав-
ки, але навіть і я їй не вірив.

Одного разу вночі ми почули великий грюк, якесь хряскання, хтось да-
леко-далеко кричав... Чути було тупіт ніг  десь зловісно вили собаки й гав-
кали, наче в кожну хату позалазили злодії, здавалося, що все це робиться в 
класі. Вранці ж ми узнали, що річка зірвала великий міст і залила луки. З 
того часу я вже ніколи не вірив бабі. Про все у мене були власні, свої думки.

Я стільки бачив біди в свої літа, що тільки дивувався, навіщо живуть люди, 
і нудьга вже навіки охопила моє серце.

Ненько моя... я її завжди пам’ятатиму. Вона своїм видом надавала мені 
нудьги, вона була дуже нещасною. Зчаста, коли квітнули акації, я сидів біля 
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відкритого вікна, в кімнату лилися приємні солодкі пахощі, а мені робилося 
гірко й нудно, й я сумно плакав.

ати в мене була дуже гарна, трошки худенька й молода-молода... зовсім 
дівчина, і коли я плакав, вона голубила мене й теж чогось плакала, а я гор-
нувся до неї... О, як я горнувся... А вона плакала й казала:

 юбий мій, янголятко моє.
ілувала, а потім сумно замислившись:
 амотні ми з тобою, так, самотні...

Незабаром я побачив, що вона дуже змарніла, засмутилась, а потім її по-
ложили в домовину з простих дошок і теж понесли кудись, а я без шапки 
плентався за ними по снігу й голосно ридав. Нудьга, як клешнями, стиснула 
моє серце... я кричав до розпуки... Потім я нічого не пам’ятаю...

е був мій перший припадок. Після вони повторювались дуже часто, й 
перед ними у мене завжди з’являлось передчуття чогось страшного, неми-
нучого...

Прийняв мене до себе якийсь лікар, бо в мене не було родичів: після смер-
ти матері я зістався самотнім.

Багато я переїв потім чужого хліба... Чи ж хліба? Багато людей допомага-
ло мені, досить я наголодувався, поки виліз у люди, але все марно, краще б 
я вмер тоді разом.

 Така доля, таке її щастя,  згадуються мені слова бабки.
Але ні, не вірю я в долю. е не доля заважає мені жити, ніякої долі нема. 

А це  чорна неміч.

c     c     c

Я бачу цю кімнату дуже ясно, навіть сама дійсність не була такою яскра-
вою, виразною. Я бачу, як всміхається до мене ортеп’ян своєю холодною, 
кістяною всмішкою, я бачу це шмаття порозкидане, бачу поперекидані 
стільці, і таке саме передчуття охоплює мою душу, передчуття страшного, 
неминучого.

Дарма, що тут  у цій кімнаті такий спокій, така тиша  дарма, що мені зда-
ється, ніби я вдома  я знаю, що щось має скоїтись, швидко скоїтись  страш-
не, неминуче.

Я ходжу по кімнаті, моє серце все міцніше й міцніше охоплює нудьга, я 
почуваю, що сьогодні скоїться щось таке нове, страшніше, ніж завжди, що 
сьогодні для мене нещасний день, що в моїм житті, в моїй хворобі скоїться 
якийсь страшний переворот.

А в кімнаті тихо все, наче це ранок і всі сплять іще, не прокинулись, тіль-
ки за вікном голосно-весело цвірінькають горобці та з рамок дивляться на 
мене, неначе живі, очі якихось панів та панянок. Немов зараз усе прокинеть-
ся, заголосить  принесуть шипучий  з білою парою самовар, забрязчать 
шклянки, ложки... Але нічого навіть не зворухнеться, навколо  пустельна 
тиша, й я чую, як у моїй душі, в моїм серці розквітчається щось таке тягуче й 
страшно боляче. А перед моїми очима починають помалу проходити карти-
ни дитинства й картини всього мого життя.

А, це знову згадки, знову все життя проходить перед моїми очима, знову 
це передчуття страшного, неминучого? Значить, буде припадок. Тільки мені 
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здається, що сьогодні буде в мене якийсь новий припадок, страшніший, ніж 
ті, що були досі.

Завжди мене смокче якась нудьга, але перед припадками вона гострішає, 
а в момент припадку вона осягає безмежних розмірів, доходить до розпуки. 
Потім перед моїми очима починає щось сипатись, швидко так, й нарешті від 
цього стає темно, наступає темрява, і я роблюсь непритомним  це припа-
док. Після, коли я очуняю, я роблюся байдужим, і мені легше: мене не смок-
че так сильно нудьга, як завжди, я в ці хвилини відпочиваю, я ніби не існую.

о це за тупіт такий далекий, що це так брязчить? оже, то вже наші 
під’їжджають? Треба піти подивитися.

Я ще раз оглядаю помешкання: ортеп’ян усе також усміхається, щирить 
свої зуби. А на дворі, куди я виходжу, порожньо й ясно. онце сидить на небі 
вже досить високо. оя коняка нетерпляче б’є копитом і голосно пурхає, ма-
буть, їй хочеться їсти. А вже пора, і мене теж тягне під ребрами... Я виходжу 
за браму й починаю оглядати шлях.

ен-ген туманіють вершники, й до мене заходить тупіт і брязкіт, то, ма-
буть, кухні й обози брязчать, а от і курево видиться, іноді сиплються іскри...

Незабаром усі під’їхали до хати. Знову почулась лайка, гомін, брязчання, 
метушня... Почали вкопувати гармати, роздавати обід... Недалеко біля нас 
якийсь салдат заграв на гармонію, заспівали пісень...

У мене теж була робота: прийшлося перев’язати салдатові палець. Він 
його прибив ящиком. Тяжко ранених не було, бо їх і вбитих кидали на доро-
зі на божу милость , і моя посада ельдшера через те була цілком зайва.

Обідати я пішов у той гурток, де грали на гармонії й співали пісень. ал-
дат, що раніш біг пішки за гарматою й за кіньми, тепер витанцьовував гопа-
ка. Все це робило якесь дивне вражіння. инулий переполох і теперішній 
спокій якось не в’язались один з другим  здавалось, що все це роблене, на-
тягнуте, і що воно може порватися кожну хвилину.

оли я обідав, до мене підійшов чоловік у гарних жовтих чоботах і з хи-
жим обличчям. Він почав щось казати про мою сміливість, але його зараз 
же було покликано до гармати, а я з великою охотою продовжував доїдати 
свою їжу.

алдатові обридло грати гопака, й він затягнув альшивим, хрипким го-
лосом:

евела буря, дождь шумел,
Во мраке молнія блістала,
І бєспрєривно гром гремел,
І вєтри в дебрях бушевалі.

Але не встиг він доспівати, як ми всі відчули, що нас наче хтось ударив по 
обличчях і разом з тим тарабахнуло по головах. ожний з нас відчув, що в 
його наче розвалюється голова. армонія жалібно верескнула, а голос музи-
ки з переляку затягнув тремтючими тонами:

А бєдна-аю а-а-ру-сю Ати-ра-влєну вя-зут.

То забухали гармати, що стояли позаду нас. У мене всередині наче щось 
увірвалось, аж захопило дух. армати забухали безперестану  через нас зі 
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свистом полетіли снаряди, і з кожним вибухом ми відчували, що хтось нас 
здорово тарабахкає по головах... алдат несвідомо ще раз повторив:

Ати-ра-влєну вя-зут...

Але його голос був якимсь неживим, конаючим, і він, схаменувшись, збен-
тежено замовк. Трошки згодом він знову силкувався щось заспівати, але в 
нього нічого не виходило. У всіх лиця повитягувались, очі поширшали, рухи 
зробились робленими, нерішучими.

и перейшли трохи вбік. алдати раптом почали чогось сміятися, лая-
тись. Знову заверещала гармонія, дехто силкувався танцювати.

Як це все смішно ,  лине думка.
Але серце моє все одно то завмирає, то тріпається, як скажене.

 е я перший раз на війні, але невже я боюся, боюся бути вбитим? Невже 
я, що стільки бачив горя, стільки біди, боюся смерти? Ні, це не може бути, 
це дурниця. Але чому я не можу заспокоїтися, чому я не можу спокійно, як 
ці люди, слухати гармат, чому моє серце так скажено колотиться? Значить, 
я боюся? Ні, це, мабуть, моя хвороба не дає мені спокою, нудьга так стискує 
серце. А він каже, що я сміливий, що він бачив, як я спокійно їхав, коли 
навколо мене рвалися снаряди, коли всі тікали, як божевільні. Ха. Я сміли-
вий.

аптом біля нас сильно грюкнуло, й угору полетіли якісь тріски, а потім 
почулися крики й стогони. ені щось боляче стиснуло груди, я перестав ди-
хати, аж в очах тьмариться.

 Ні, я такої муки не винесу... не винесу... Я не можу терпіти такого страш-
ного болю... Так, так, я боягуз, я найганебніший боягуз.

Я швидко побіг у хату.
 е буде мій рятунок, може, мене тут не вб’є.

Я зайшов у кімнату, де було порозкидано всяке шмаття, й заліз під ор-
теп’ян. Я почував, що швидко зі мною буде припадок, що я не видержу такої 
смертельної нудьги й страху.

А у відповідь на мої думки, мої почування, жалібно деренчали шибки й 
ортеп’ян стогнав, немов жива істота.
Знову грюкнуло зовсім близько. ибки, як дощ, посипалися з вікон. А 

моя нудьга осягнула вже найвищих розмірів, і мені здавалося, що ось-ось 
упаду безпритомний, але вона трошки згодом зменшилась, а я став почувати 
якусь злість. кажена лютість помалу охоплювала моє серце, мені хотілося 
трохи не дертись на стінку. оя хвороба прийняла зовсім другий напрямок. 
Я вже нічого не боявся... Тепер я міг убити першого стрічного.

Я вийшов на повітря. Десь далеко торохкотіли кулемети, а над нами з 
глушним гуркотом рвалися снаряди й сипалися кулі, мов дощ. Вже було 
багато вбитих. Я побачив, що з військом робиться щось погане: багато вже 
налагодились тікать і гармати наші мовчали. Під ногами корчились ранені.

Я бачив чоловіка з одірваною головою, потім перебитого навпіл і силу 
крови, кісток...

ене охопила страшна лютість, і я, як божевільний, побіг до гармат. Там 
чоловік з хижим обличчям лаяв за щось людей, а навколо них так і рвалися 
снаряди. Потім я побачив, як він набив гармату й вистрелив, але я вже не 
боявся, я з озвірінням став допомагати йому.
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Біля нас умирали, й розлягались стогони й лемент, але я вже не боявся.
Я вже ніколи нічого не боявся...
Всі мої інші припадки кінчалися страшенною лютістю, я повинен був ви-

лити свій гнів на кого-небудь, і тоді мені ставало легше, тоді я ставав байду-
жим, неіснуючим.

c     c     c

етіть, летіть, мої згадки, летіть невпинно. Вже швидко кінець. Я знаю, 
куди виллється тепер моя нудьга... Я знаю.

c     c     c

іж людьми панує право сильного  між усіма тваринами панує це пра-
во. Воно з’являється в кожній істоті разом з молоком матері. оли тварина 
годує своїх дітей, то завжди той наїсться, хто сильніший. І з кожним роком 
воно збільшується.

е право й панувало в нашому війську.
Тільки той міг зостатися живим, хто сильніший, кого всі бояться, хто по-

дібний до звіря, у кого нема нічого святого, крім своєї власної особи.
Таким звірем був і Панас удий  чоловік у гарних чоботях і з хижим, 

рудим обличчям. ого всі салдати, а навіть сам командир, страшно бояли-
ся. Він одним своїм виглядом наводив на людину жах, але я його зовсім не 
боявся. Я нічого вже не боявся, й він усе це почував, він ставився до мене з 
якоюсь пошаною, вважав мене за рівного собі.

Зчаста нам приходилося голодувати, й холод нас мучив досить часто, а 
грошей у нас було безліч. Після кожної сутички салдати роздягали вбитих, 
забирали всі гроші, забирали все, що тільки було цінного, щоб потім у свою 
чергу бути вбитими й віддати все іншим.

Я часто бачив, як вони забирали в забитих гроші. уки в них були в крові, 
вони розстібували скривавлені сорочки, шинелі, мацали за груди мерців і 
доставали з-за пазухи гроші, политі кров’ю. ені від цього ставало нудно, 
огидно, й я тепер не можу уявити собі грошей, щоб ту ж мить не побачити 
кров, або, коли я бачу кров, мені зараз же ввижаються гроші... багато гро-
шей...

Одного разу до нас пристав якийсь хлопчик, він був дуже бідний, обідра-
ний, голодний, але й ми теж не ситі  один Панас удий завжди щось їв. е 
хлопчик помітив і став за ним стежити, він побачив, де Панас ховав їжу й 
одного разу з’їв її.

Панас дуже розлютувався й лаяв усіх такими словами, що від них душа 
здригалася. У своїх лайках він завжди поминав бога, Христа й Богородицю, 
й так штучно компонував їх, що не тільки людина лякалася, але навіть і звір 
перелякався б, коли б зрозумів їх.

Таким чином, хлопчику пощастило поїсти п’ять чи шість разів, і кожний 
раз ми вислухували страшні лайки. и забороняли йому красти, перестері-
гали, що коли Панас узнає, то вб’є його, але голод робив своє діло, а хлопчик 
своє.

Одного разу ми сиділи колом біля вогню й сміялися з Панаса, що його так 
обдурює хлопець. Хлопчик був гарний, веселий і завжди розважав нас. Він 
іще щось доїдав, коли ми побачили Панаса.
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Панас біг, як божевільний, з лютістю дикої звірини, і не встигли ми сха-
менутися, як він накинувся на хлопчака й залізною рукою схопив його за 
горло...

Він задушив його вмить  лице хлопчика зразу посиніло, а обличчя салдат 
од страху були ще блідніші. и не змогли запобігти лихові, але з цього часу 
я зненавидів Панаса, я не міг без огиди з ним говорити. Всі салдати дуже 
жаліли хлопчика, всі нишком лаяли Панаса, але боялися його до неможли-
вости.

Більшість їх була дуже жорстокими, зі звірячими інстинктами. оли вони 
бували в театрі, бачили скрутну драму, де все перейнято трагізмом і кінча-
ється смертю, то вони сміялися й раяли героям, що їм робити. оли на екра-
ні труїлася дівчина, вони казали:

 ерщій, чого боїшся, дурна. З пляшкою...
оли ж вона падала непритомною, то вони казали:
 апут, капут, не дригайся вже.

Але й їм було шкода хлопця, й вони згадували, який він був веселий та 
гарний.

Особливо побивався за хлопцем один салдат. Він був дуже худий, блідий, 
нервовий, дуже добрий і чутливий. оли він дізнався про смерть хлопчика, 
то трохи не плакав. Панаса лаяв скажено, і я боявся, щоб з ним не скоїлось 
яке лихо. Він поховав хлопця біля того місця, де його задушено, й довго, 
довго молився за його душу.

ей блідий і завжди голодний салдат  звали його чомусь Попом  мені 
дуже сподобався, й я ділився з ним, чим була змога, й він завжди був коло 
мене. Була в нього одна хиба  він був закоханий в чоботи Панаса. і чоботи 
не давали йому спокою, він все дожидав, коли Панас дасть дуба й зоставить 
йому спадщину. Але Панас був дуже живучий, й окрім того, спадкоємців на 
його чоботи було дуже багато. Всім подобалися його чоботи, всі хотіли мати 
їх, бо в усіх власні чоботи були подерті, тільки командир мав гарні чоботи, 
але й на них заздрили непрохані спадкоємці.

Так було завжди: одні вимирали й залишали свої речі другим, ті третім, і 
так без кінця.

ожний день приносив нам усе новий і новий жах, бо війна  це чорна 
неміч.

Незабаром після смерти хлопчика салдати найшли десь на шляху голодну 
й ледве живу дівчину  її зогріли, нагодували добре, й вона зосталася з ними. 

арне її обличчя й жіноча щирість привернули до неї всіх. Всі доглядали 
за нею, як за власною дитиною, але таки не догледіли. Одного разу її було 
знайдено задушеною й зґвалтованою  всі думали, вірніше, були певні, що це 
зробив Панас, але теж нічого не могли подіяти.

Я її бачив задушену...
Ніколи  ніколи не забуду її обличчя, її лице навіки запеклося в моїм моз-

ку.
Вона лежала горілиць, розкинувши руки, а обличчя її було бліде-бліде, з 

великим синцем під оком.
Я ніколи не забуду її обличчя  вона завжди, як примара, стає переді мною, 

як привид моєї нудьги.
Поховав її Піп. Він після цього кілька день ходив наче божевільний, без-
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глуздий, нічого не розуміючий. Тому, мабуть, він мені й сподобався, що я 
знаходив відгук у його душі на мої страждання, а цих страждань було бага-
то-багато...

Нарешті, наш командир завів нас кудись у ліс, і блукали ми... блукали...
Пам’ятаю страшну ніч, коли ми вже майже вийшли з лісу, але ночували 

ще в лісі. армати були закопані, обоз і кухні розташовані в середині війсь-
ка  вже повечеряли й мостилися спати.

Високо між вітами дерев на синьому небі поблискували зорі. іс стояв ти-
хий, таємничий, грізний своїми нетрями  тільки подекуди пролетить споло-
хана пташина, ліс повторить двадцятиголосною луною це пурхання, й знову 
тихо-тихо...

Я не можу слухати, не можу переносити, коли вітер починає шуміти в де-
ревах, коли він збільшується й починає хитати ними все більше й сильніше. 
Тоді мене охоплює якийсь жах, мені тоді чогось здається, що вітер буде все 
міцнішати й міцнішати, що він почне виривати дерева, зірве все з землі  за-
крутить у страшному вихорі  переверне весь світ. Тоді я страшенно боюся, 
мене починає трусити лихоманка, тоді я повинен заплющити очі, затулити 
вуха, забитись куди-небудь, щоб нічого не бачити, не чути. Але все було ти-
хо-спокійно.

алдати з нудоти почали курити.
 Та не куріть,  благає командир,  бо для вас же гірше. Побачить ворог 

 біда.
А всім нудно, наче перед смертю, і знову де-не-де спалахне вогник.

аптом ліс здригнувся, застогнав. Десь заторохкотів кулемет, гримнула 
гармата. улі так і посипались, тільки й чути:

 усь, лусь,  об дерева стукають.
У війську зробився великий переполох. Ніхто вже не слухався командира, 

бо всі знали, що він дурний, лихові не запобіжить. Тоді на допомогу при-
йшла Панасова лайка. Він своєю лайкою усіх примусив викопувати гармати 
і йти далі.

видко все було налагоджено. Виїхали на дорогу. Я сів у гарбу, бо був 
дуже стомлений, і став собі куняти. оли це підходять салдати й кажуть, що 
командир застрелився, а чоботи достались Панасові...

 От руда собака,  лаялись салдати,  мало йому своїх чобіт.
Але Панас швидко зрозумів, що мати дві пари чобіт не зовсім безпечно, й 

віддав їх якомусь салдатові. омандира роздягли до сорочки й прив’язали за 
ногу до гарби: е, щоб погострити йому носа ,  як казав Панас.

арба їхала, а збоку дороги кудись у таємну чорну далечінь утікав чорний 
рів, а тіло командира билось об землю, об усякі грудки, руки, наче непотріб-
ні, теліпалися й зачеплялися за придорожнє каміння...

Незабаром одна рука увірвалася, а голову не можна було пізнати.
Тоді його одв’язали й ногою штовхнули в придорожній рів.

е пам’ятаю один день, він був дуже поганий у моїм житті, я не можу 
згадати його без сорому, без якогось каяття, без жалю.

Я пам’ятаю часті постріли з рушниць, пам’ятаю великі пожежі, пір’я, що 
сипалось, як сніг, жалібний лемент, стогони, прохання... Я пам’ятаю речі, 
що летіли з вікон на вулицю  розбиті люстри, свічада... Перелякані, бліді 
обличчя.
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І тоді зі мною був припадок, страшенна лютість охопила мене...
Я побачив стару, розхристану жидівку з підсліпуватими очима, з облич-

чям, повним жаху й благання...
Вона стояла, притулюючись до стіни якогось сірого, облупленого будин-

ку, а за її спідницю чіплялося двоє жиденят і плакали без жадних криків, без 
жадного лементу, тільки з їх очей котилися великі сльози: жах одняв у них 
голос. А я з розгону всадив багнета в груди жидівки, вона якось здригнулася 
й присіла, а кров полилася по розхристаній сорочці, заливаючи жиденят, 
що очі їх зробилися великими, страшними.

О, я ніколи не забуду їх очі.
c     c     c

Я ніколи не забуду того поганого дня.
Але це, мабуть, востаннє я згадав його... Так, востаннє...
Наче якась радість охоплює мене, що це вже швидко кінець, що я кінчаю 

рахунки з життям.
ам я  самохіть ніколи не міг покинути його: у мене не ставало духу, мені 

було огидно робити це...
Але тепер... тепер я переможуся, тепер мені допоможе моя страшна лють...
Я бачу тут дуже зручний ріг стінки...
Піп  ім’я. ій припадок наближується. Так, він наближується.

c     c     c

и кудись дуже швидко бігли... валися снаряди, торохкотіли кулемети, 
а навколо лунали пекельні крики...

Я озирнувся, біля мене стрибав Піп з блідим, покривленим обличчям і 
щось кричав. аптом він схопився за живіт і жалібно подивився на мене, а 
потім наче спотикнувся й встромивсь носом у землю, рушниця далеко поле-
тіла геть.

Вбито його ,  промайнула в мене думка, і враз усе потьмарилось, я впав 
непритомний.

оли я очуняв, уже була ніч. Зорі миготіли, наче жмурились і хотіли роз-
глядіти мене з неба. Десь далеко гавкали собаки.

Я підвівся на руках і став пригадувати, що трапилось. В голові сильно шу-
міло, я помацав, і від цього зробилося боляче, а під рукою було щось липке.

ров ,  подумав я.
І враз передо мною наче спалахнуло все. Я побачив кров забитих, Попа, 

як він біг і впав.
Так, значить, я ранений .

Я помалу підвівся на ноги й став роздивлятись.
Було трошки холодно, навкруги було безлюдне поле, вдалині наче чорнів 

ліс і туманів шлях. Десь гавкали собаки.
 Треба Попа пошукать,  майнула в мене думка.

Я зробив кілька кроків. Почувши якісь стогони, я ще зробив кілька кроків. 
Переді мною корчився Піп і стогнав  я поміг йому підвестись.

 Ох, як сильно болить,  скаржився він хрипким голосом.  Наче шматок 
м’яса одірвано.

и помалу почали чваландати до шляху, потім попрямували ним. и 
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ледве плентались, часто спотикались, і це боляче відбивалось на ранах  
часто відпочивали й, нарешті, побачили вдалині вогник.

Зовсім близько загавкали собаки  заскрипіли двері, й ми ввійшли в хату.
В хаті було світло: щось варили в печі. Якась дівчина від несподіванки 

нашого завітання сперлася спиною на стіл і дивилася на нас переляканими 
очима, а десь збоку хтось хрипко мурмотів і кахикав.

Все, як живе, з’являється переді мною.
я гарна дівчина з довгою, чорною косою, з широкими від страху очима, 

ця бабка, зі зморшкуватим, як земля в сушу, обличчям, булькання й шипін-
ня в печі, приємні пахощі страви, хата чиста, велика, гарно прибрана... так 
ясно стоять переді мною, так ваблять моє серце...

Ось очі дівчини спалахнули гнівом. абуть, не сподобалось їй, що ми так 
нахабно ввійшли. Але, коли вона придивилась до наших облич, в її очах за-
горівся вогник жалю й симпатії: вона побачила кров і наш нещасний, втом-
лений вигляд, наші очі, повні благання...

Вона допомагала увійти нам і стала ходити біля нас.
ани наші гоїлися помалу, але ми силкувалися допомагати їй, чим могли.
ою душу охоплює розпука, я не можу відігнати ці привиди минулого: 

вони сильніші за мене, вони лізуть і лізуть мені в вічі, наче роздрочений рій 
ос.

 Остапе, вам сильно болить? Чого ви такий смутний? оже, ви хочете 
їсти? Остапе, адже так не можна. Подивіться, який Піп веселий.

 Я не смутний, я дуже веселий, я ще ніколи не був таким веселим, як за-
раз, ще ніколи мені не було так добре, алю.

А в думках:
ге, я дуже-дуже веселий, тільки ця веселість занапастить цю дівчинку, 

зробить її нещасною  не треба виявляти її. Хіба я... я... можу зробити її ща-
сливою?

Але дивно те, що моя нудьга зникла десь, що я справді почуваю себе до-
бре.

ені здається, що я люблю ці оксамитові, з веселими, як рожеві квітки, 
вогниками, очі, що я люблю цю струнку, ніжну постать, люблю її плавкі 
рухи, люблю руки, що так ніжно й обережно щоразу пов’язують мені голову, 
люблю дивитись на це ясне, дбайливе лице...

c     c     c

Одного разу вона прибігла знадвору схвильована, запихана, з очима вели-
кими, переляканими, й до мене кинулася, обійняла за шию й притулилася 
до мене, головою до моїх грудей, наче ховаючись од чогось страшного, як 
маленька дитина.

А мені так приємно було почувати її руки на моїй шиї, її запашне волосся 
на моїм лиці...

Вона сильно тремтіла і все казала:
 Боюся, Остапе, боюся... боюся...
 Чого, алю? Адже ви зі мною, я вас обороню.

Я справді нічого не боюся, я вже давно був, як скеля. Нехай усі привиди 
пекла з’явилися б переді мною, я сміявся б їм у лице.
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 Чого, алю, ви так тремтите, що вас налякало?
 Я боюся, Остапе, там високий, страшний чоловік гнався за мною, я бо-

юся, Остапе.
 Панас удий   хтось закричав біля мого вуха, аж я здригнувся, але то 

була тільки моя думка.
Переді мною стала зґвалтована дівчина, з синцем під оком, з блідим, сі-

рим обличчям, а нудьга стиснула серце.
аля помітила, що я здригнувся, й ще сильніше пригорнулась до мене. 

Але я стояв спокійний, я не хотів зваблювати дівчину, я боявся, що приніс їй 
нещастя. А вона відчула, що я не вертаю їй ласок, засоромилась, почервоні-
ла, відійшла від мене й засмутилась, а мені зробилося прикро, що я несамо-
хіть образив її.

Відтак, Панас удий, як вовк, кружляв біля моєї хати  моє передчуття 
здійснилось.

Тепер я вже стежив за кожним кроком алі, я боявся за неї.
ене охопила нудьга й передчуття чогось страшного, такого страшного, 

що я не міг собі його уявити...
Я вбив би Панаса. ілька разів брав рушницю й ходив полем, потім у ліс, 

що стояв неподалець, але ніяк не міг його зустріти, а аля часто його бачила 
й ходила якась засмучена і все поглядала на мене. Піп цілими днями ходив 
з рушницею коло хати й кілька разів бачив Панаса, але той швидко тікав: 
мабуть, почував, що його тут чекає.

аля якось дивно й смутно дивилась на мене, все чогось придивлялась, а 
іноді й засоромиться чогось. А я все роздумував, що мені зробити, чи поки-
нути мені її, щоб не вабити, або сказати, що люблю. Покинути її не міг, бо 
Панас удий, як страшна тінь, стояв переді мною, сказати, що люблю, не 
смів  а як мені сильно хотілося...  і врешті-решт вагався.

Одного разу Попа не було вдома, бабка алина десь кахикала за пічкою, 
я все міркував, а аля, поравшись коло хазяйства, сиділа біля вікна й щось 
шила, раз у раз поглядаючи на мене.

Вона була засмучена, сумна, лице її трошки зблідло, тільки очі світилися 
ясно та ніжно. Я дивився на неї, й мене охоплював великий жаль, я бачив, 
що вже пізно тікати, що лихо вже скоїлось...

 алю
Вона підняла голову й подивилась на мене.

 Ви сильно жаліли б, коли б я вмер?
Вона на це нічого не відповідала, тільки вуста в неї затремтіли й голка 

застрибала по шитву.
 ажіть, алю, чого ж ви мовчите?
 о ж я буду вам казати? ожну людину шкода, авжеж, побивалася б.

Вона знову почала шити, а я заходив по хаті. ені було шкода її, бо я ба-
чив, що вона мучиться, я бачив, що треба сказати їй усе, щоб її заспокоїти.

Я підійшов до неї й став навколюшки, моя голова була коло її рук.
 алю, я тобі щось скажу.

Але вона вже вгадала і почала цілувати мене. Я ніколи не забуду тої радіс-
ної хвилини...

А на другий день...
Ха  На другий день вона вийшла надвір і поралась там коло хазяйства, а я 
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сидів у хаті, й мені здавалось, що хтось крикнув таким розпачливим, переля-
каним і заглушеним голосом, наче з могили або з домовини:

 Оста-а-пе...
аля ,  наче вдарило мені в голову, й я схопився й побіг надвір, але 

там було тихо й порожньо... Більше криків я не чув, тільки десь перелякано 
кудкудала курка.

ене охопив якийсь жаль, я не міг зворухнутися, думки полинули швид-
ко-швидко, як вода у водоспаді, вони заливали мене, а передчуття чогось 
страшного, про що я навіть боявся подумати, разом з думками залило мене.

Я став кликати, але ніхто не відгукався, тільки курка  з переляку, мабуть 
 закудкудала ще голосніше.

ей голос курки врізався в моє серце разом з великим сумом... невимов-
ним сумом...

І Попа десь не було. Він, що завжди ходив коло хати з рушницею й так 
пильно стежив, на цей раз десь зник.

Я вибіг у поле, й там нікого не було. Тоді я, як божевільний, побіг до лісу.
Я біг, сам не знаючи куди, віти били мене по обличчю, кущі дряпали руки 

й рвали одіж, а я біг, наче мене вела якась сила.
аптом я став. Я побачив алю. Вона лежала горілиць, розкинувши руки, 

лице в неї було бліде, бліде, аж сіре, а під оком у неї був великий синець, і вся 
вона була у крові, сорочка її була роздерта й з-під неї виглядали білосніжні 
перса, од неї поволі підводився Панас...

е я розглядів умить, наче воно вдарило мене в вічі, в голову, в серце.
А Панас, підвівшись, побачив на моїм обличчі щось жасне, бо він закричав 

страшним переляканим голосом, як кричить звірина перед смертю, і про-
стягнув руки, наче захищаючись... А я помалу витягнув з кишені револьвера 
й вистрелив йому в лоб. Він якось дивно змахнув руками, наче хапаючись за 
повітря, й гримнувся навзнаки на землю...

Все потьмарилося на мить переді мною  здавалось, що я вистрілив усі на-
бої...

Відтак я очунявся. аля лежала нерухомо з побряклими очима, але в мене 
в душі не було навіть і крихітки жалю, там була порожнеча. Я взяв її на руки і 
поніс до дому. Але не встиг я зробити й кілька кроків, як побачив Попа, який 
біг, як скажений, з рушницею в руці.

 о це за стрілянина була?  крикнув він, підбігаючи, коли побачив 
мене.

А потім, побачивши алю й Панаса, зрозумів усе... захитався й упав не-
притомний.

А я положив алю біля нього й сів коло їх. Я нічого не почував, ні жалю, ні 
розпуки  я був неіснуючий...

Незабаром Піп очуняв.
 Піди, стягни чоботи, тепер вони твої,  сказав я майже несвідомо.

Він захитався й якось безтямно подивився на мене, а потім став плакати 
розпачливо, як мала дитина.

Поховали ми її на горбі, що стояв неподалець од хати.
Піп чобіт не захотів зняти, а накидав на Панаса сухого гілля й підпалив.
Дим важкою смугою стелився по траві й їв очі...
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о це, вже вистава скінчилася? Як швидко... Дуже швидко скінчилася...
А розпука охоплює мене, аж в очах тьмариться...
Виходжу на вулицю, а дівчина, що сиділа біля мене, теж іде неподалець. 

Де я її бачив? Такі знайомі очі.
Треба її спитати...
Ідемо разом...

аптом її штовхнув кремезний, високий парубок  їй зробилось боляче, й 
вона так жалібно подивилась на мене...

І я враз побачив, що обличчя її робиться блідим-блідим, а під оком си-
нець, сорочка на грудях у неї розірвана і просвічують матові білосніжні пер-
са, а на спідниці кров  це зґвалтована аля... Так, це вона...

А це хто? Панас удий... Панас удий...
Я помалу витягнув із кишені револьвера...
Але в цю мить мене хтось іззаду схопив, скрутили руки... й я тут...
А це ти, алю... тій, почекай, ми підемо разом туди... в безмір’я... в пу-

стельну безодню... Панас... Невже і він там...
Ні, він там не може заважати любити... Я його не боюся... алю, почекай, 

я зараз.

c     c     c

Чути, як голосно ляскає ключ, відчиняються двері й... лікар увіходить у 
кімнату, але зараз же відхитується перелякано, бо трохи не наступає на чо-
ловіка, що лежить лицем додолу з підвернутими під себе руками, й з голови 
у нього струмочком стікає кров, а на розі стінки теж кров і мізки...

ікар кудись швидко іде, кличе доглядачів, про щось з ними говорить. 
Потім пробігає жінка лікаря. Вона дивно плаче: сльози з її очей, що див-
ляться замислено й засмучено в одне місце, котяться по щоках, котяться не-
винно, капають на підлогу  вона навіть не стримує їх  іноді якось пильно 
розглядає бліде обличчя мерця.

мерть намалювала на ньому спокій  вона завжди це робить, щоб не мож-
на було відгадати її таємність, її загадковість... Тільки в самих куточках уст 
мерця, наче навмисно, заховалась рисочка, що нагадує щось подібне до ра-
дісної усмішки.

умно дивиться жінка лікаря, шкода їй молодого життя, страшно їй цієї 
загадковости...

А в другій кімнаті хтось сміється божевільним, безглуздим сміхом і бринь-
кає вустами, наче на балалайці: він одгадав загадку смерти.

За вікном весело цвірінькають горобці, десь далеко журливо плаче шар-
манка.

Ха, як гарно, як добре все виходить, цебто вийшло б. Але чому ж я не можу 
цього зробити? Чому не можу?

Невже я боюся, невже я боягуз, невже я й зараз не зможу цього зробити?
Так завжди, так завжди... е чорна неміч...
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ÏÓÁË²ÖÈÑÒÈÊÀ

Йосип Олексійович Дзендзелівський і Словаччина1

(  нагоди 100-річчя з дня народження вченого)

Йосип Олексійович Дзендзелівський – один із найвідоміших філологів 
 століття. 17 л того 2021 року виповнилося 100 років від його народжен-

ня. я дата знаменна не лише для вчених України  але і для всієї слов’ян-
ської громади. Й. О. Дзендзелівський – незаперечний авторитет передусім 
у теорії і практиці лінгвогеографічної діалектології. Його лінгвогеографічні 
праці давно уже стали основоположними  на які орієнту ться особливо діа-
лектологи-лінгвісти.

Прац вав учений в Ужгородсько-
му національному університеті на 
кафедрі української мови. Досліджу-
вав українські закарпатські діалек-
ти та інші українські говори  а також 
слов’янські мови і їх діалекти. Вчений 
зібрав і науково опрац вав у лекси-
ко-етимологічному плані такі групи 
лексики говорів акарпаття: «Наз-
ви спорідненості  свояцтва та сімей-
но-родинного побуту» (1957)  «Назви 
сільськогосподарських знарядь та їх 
частин у говорах акарпатської облас-
ті» (1959)  «Спостереження над термі-
нологіє  народної метрології говірок 

акарпатської області» (1960)  дослі-
джував «Млинарську лексику україн-
ських говірок акарпатської області» 

(1961)  «Сільськогосподарську лексику говорів акарпаття (лексику  пов’я-
зану з обробітком землі  виро уванням сільськогосподарських культур та 
збором урожа » (1964)  «Вівчарську лексику закарпатських говорів» (1965)  
«Назви молочних продуктів вівчарства у закарпатських українських гово-
рах» (1965)  « кацьку лексику українських говорів акарпаття» (1967) та ін.

Величезну кількість назв  зібраних за спеціально  анкето  вчений опу-
блікував у галузі топонімії та мікротопонімії. У 1971 року вчений записав 
матеріали з етнографії словаків-переселенців у селі ур’я емети  

 i     i  i .

1 Дослідження проводилося в рамках проєкту «Слов нські мі мовні та мі літера-
турні відносини а іднослов нський і с іднослов нський контекст »  підтримано-
го грантом Міністерства освіти  науки  дослідження та спорту Словацької еспублі-
ки (грант 1 0060 19)
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Окремий розділ у дослідженні діалектної лексики становлять праці  при-
свячені соціальним діалектам – арго та жаргон. Й. Дзендзелівський в рам-
ках двосторонніх поїздок студентів ви их навчальних закладів приїхав у 
60-х роках минулого століття як керівник групи студентів Ужгородського 
університету до Пряшівського факультету. На Пряшів ині записав залиш-
ки арго дротарів із села Камйонка на Старол бовнян ині. В Україні вче-
ний записав арго кожухарів на Волині  кравецьке арго та арго волинських 
лірників і жаргон шахтарів. Паралельно Й. Дзендзелівський записував бур-
сацько-семінарський жаргон з повісті . Свидницького «Л борацькі» та ін.

Неоднократно вчений у своїй роботі наголошував на системне вивчення 
діалектів  на записування матеріалів за тематичними шарами  о мало 
позитивне значення для дослідження мовних контактів суміжних говорів 
(словацьких  польських  угорських)  для поширення ізоглос окремих мовних 
яви  а також для укладання невеличких діалектних словничків специфіч-
ної лексики окремих територій  як Снин ина  Свидниччина  Старол бов-
нян ина  Бардіїв ина  о має велике значення для історичної лексиколо-
гії  питань міжмовних та міждіалектних контактів і для генези досліджува-
них говорів.

озглядові загальної проблематики дослідження українських говорів 
Східної Словаччини Й. Дзендзелівський присвятив такі праці: «Стан і про-
блеми дослідження українських говорів акарпатської області УСС  та 
Східної Словаччини» (1968) та « i    i   

   » (1969). Дзендзелівський висуває питання 
заснування діалектологічного архіву  публікування текстів народнорозмов-
ної мови  розробку методики вивчення української мови в умовах діалектно-
го і словацького мовного оточення.

 наукової лінгвістичної проблематики професора Й. Дзендзелівського 
хочеться перш за все підкреслити питання теорії лінгвогеографії.  цієї га-
лузі заслуговує на увагу його праця « асади укладання регіональних атла-
сів слов’янських мов» (1963)  у якій розроблено теорі  регіональних лінгвіс-
тичних атласів  їх специфіка у порівнянні із загальними чи національними 
атласами  техніка їх виконання  лінгвістична інтерпретація карт цих атла-
сів. Великий інтерес у цьому плані становлять його праці «Про регіональні 
діалектологічні атласи української мови» (1961)  «Деякі питання методики і 
теорії інтерпретації лінгвістичних карт» (1963) та ін. В них професор Дзен-
дзелівський в основному спирається на опубліковані ним три томи атласу  а 
також на матеріали  які готував до друку  хоч порівняно широко використо-
вував дані й інших слов’янських атласів.

еоретичні та методичні здобутки в галузі лінгвогеографії професор 
Й. Дзендзелівький намагався застосувати у своїй власній практиці та прак-
тиці своїх учнів (як аспірантів  так і студентів). Переважна частина його 
дисертантів свої кандидатські роботи виконували лінгв географічним мето-
дом  уклавши лінгвістичні регіональні атласи.

Перу Й. Дзендзелівського належить ряд рецензій на різні атласи: «Ді-
алектологічний атлас білоруської мови»  «    i »  «  

  » Штібера  « тлас лужицьких говорів» 
то о.

Отже  українська і взагалі слов’янська діалектологія та лінгвогеографія 
були основним напрямом його наукової роботи.
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Дзендзелівський тісно співпрац вав із словацькими вченими  установа-
ми  організаціями та видавництвами Словаччини. Під його керівництвом 
у 1980 р. написала та успішно захистила кандидатську дисертаці  узана 
Ганудель  доцент кафедри української мови та літератури Пряшівського 
філософського факультету Кошицького університету Павла Й. Шафари-
ка.  нститут україністики Пряшівського університету у 2015 році видав 
публікаці  « , ,      

 » – листування Й. Дзендзелівського та . Ганудель упро-
довж 29 років – від 1973-го до 2002 року  всього 121 лист. Вони стали доступ-
ними широкій науковій громадськості в Словаччині і за її межами.

Листи «містять багато цінних відомостей з галузі історії діалектологіч-
ного дослідження 70 – 90 рр.  ст.  з буденного творчого життя автора й 
адресата листів  оденних турбот і радо ів родинного життя  успіхів і ду-
шевних переживань та прагнення до міжвузівського співробітництва» (Га-
нудель  2015  С. 18). Вони становлять своєрідну хроніку  складову частину 
їхньої біографії. Листи насичені мовознавчими проблемами  прагненнями 
до конкретності і глибини досліджень. Проблемність і фактичність – основні 
атрибути їх об’єктивного розв’язання  альфа і оме а творчого стил  науков-
ця (там же).

Дзендзелівський дбав про міжнародну міжвузівську співпрац . В одному 
з листів до . Ганудель повідомляє: «..оце два дні тому назад довідався  о 
тема про . Коцака уже затверджена як об’єкт співробітництва між Ужго-
родським і Кошицьким університетом. Не зна  чи О. М. удловчак ось 
робила по цій темі.  так  то нам двом з Вами прийдеться цим усім займати-
ся. Очевидно  про затвердження нашої теми скоро мало б бути відомо і у Вас 
(Кошицях  Пряшеві). е буде зручно (ма  на увазі здійсн вати співробітни-
цтво)  бо Ви займаєте посаду керівника дослідницьким сектором кафедри. 
Дума  о із відрядженнями буде не так уже й складно...» (Л. 56). Участь у 
співробітництві на «Граматиці . Коцака» професор високо оцін є. а його 
висловленням – « я праця є помітним і вагомим вкладом і в україністику  
і в славістику  це справжній результат нашого співробітництва  про яке ми  
на жаль  переважно лиш говоримо та при цьому проголошуємо тости про 
дружбу» (Л. 69). «Граматика рсенія Коцака» – це найвизначніша  найори-
гінальніша сторінка в історії українського мовознавства  ст.» (Л. 70).

Професор Й. О. Дзендзелівський пильно слідкував і за видавничо  ді-
яльніст  у Чехословаччині  Поль і та інших країнах. В одному з листів 
пише: «Протягом багатьох років ма  добрі зв’язки з чехословацькими ви-
даннями – «Науковий збірник» Музе  української культури в Свиднику  
«Дукля»  «Наукові записки» КСУ  « i »  з польськими « i   i ii 

i  i i i » та ін. (Л. 100).
Не байдужа йому була видавнича діяльність КСУ  (С УС )  «Дукля»  

«Наукові записки»  «Дружно вперед»  «Нове життя». У цих виданнях дру-
кував свої наукові статті  замітки і рецензії. «Чи вийшла уже «Дукля»  6 
за 1975 р. – питає Й. О. Дзендзелівський у листі 13. «Коли вийде «Дружно 
вперед» з моє  рецензіє  на книгу Ойтозі? Просив би Вас повідомити  коли 
приблизно «Дукля» планує дати оту мо  коротку попередн  інформаці  
про «Словник М. Лучкая». (Л. 62).

Вчений рецензував видавничу продукці  «Музе  української культури у 
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Свиднику» і на сторінках його «Наукового збірника» публікував свої статті. 
Він звертається до . Ганудель з питанням: «У якому стані черговий (12) 
том «Свидницького збірника»? Чи була уже коректура моєї публікації ли-
стів . Панькевича та ін. до В. гича? Коли з’явиться? Словом  про ці всі 
речі напишіть мені докладно.» (Л. 57). У своїх листах (59  74  94) він ви-
словився: «Великий жаль  о змінився статус Свидницького музе . Все ж 
цей музей здійснив велику роботу  зокрема наукову. Його томи «Наукового 
збірника» – це вагомий внесок у науку і культуру не лише Пряшів ини  
а всього українського народу» (Л. 109). Дзендзелівського цікавила дальша 
перспектива музе . «Мені прикро  о обсяг і перi дичність видань «Науко-
вого збірника» зменшу ться» (Л. 64). «Чув я  о українські видання у Вас 
сьогодні зазна ть значних трудно ів  о де о навіть буде закриватися. Чи 
так це?» (Л. 104). . Ганудель інформував про нові видання  рецензії і т. ін. 
« епер я хотів би написати Вам про те  о у журналі i  (Прага) з’яви-
лася рецензія М. атовкан ка на публікаці  «Словника . Головацького». 
Сподіва ся  о Ви її читали  а як о не читали то обов’язково прочитайте  
бо там є добрі слова про важливість матеріалів  о друку ться в Н  МУК.» 
(Л. 61). « вісно  я дуже чека  наступних томів «Наукового збірника» Свид-
ницького музе . ікаво  чи буде в якомусь із тих трьох томів друга частина 
історії М. Лучкая» (Л. 62).

Дуже часто у листах Дзендзелівський згадує вана Мацинцького (1922 
– 1987)  письменника  історика літератури  перекладача  громадсько-куль-
турного діяча. У тому часі Мацинський був завідувачем відділу української 
літератури Словацького педагогічного видавництва (1959 – 1970). Вченому 
важливо було знати  якої думки . М. Мацинський про «Словник . Голо-
вацького» (Л. 23)  хоч сам він не сумнівався про це вартісне видання. У листі 
запитує: «Мацинський продовжує прац вати у видавництві? Чому Ви не 
надіслали мені його адреси?» (Л. 43). « аль  о . М. Мацинський хворіє» 
(Л. 54). « аль  о . М. Мацинський іде на пенсі . Він розумний і зна чий 
чоловік і багато е міг би зробити. епер тільки можна оцінити значення 
. М. Мацинського у розвитку україністики в ЧСС » (Л. 64).

узану Ганудель вчений у листах інформує також про сво  наукову ді-
яльність та питається на її роботу та роботу членів кафедри української 
мови та літератури і дослідного кабінету КУМЛ  у Пряшеві. В одному з 
листів професор пише: «Просив би Вас все ж трохи частіше мені писати про 
сво  роботу та ін. к сприйняли запропоновану НОВУ Н УКОВУ МУ 
ДЛ  ДОСЛ Д НН ? о конкретно заплановано і о конкретно уже ро-
биться? вичайно  мене цікавить  коли Ви вже завітаєте до нас. У якому ста-
ні наступний том Вашого атласу? Чи скоро вже можна чекати чергові томи 
«Наукових записок»?  б хотів встигнути з публікаціє  «Словника М. Луч-
кая» до наступного «Наукового збірника». Він уже планується. к о уже 
планується  то якось підкажіть  об мали на увазі і ц  нашу публікаці .» 
(Л. 60). На іншому місці пише: «Паралельно з цим продовжу  прац вати 
над підготовко  до друку матеріалів до історії української і слов’янської фі-
лології  зокрема листування українських вчених з В. гичем.» (Л. 62). «Пи-
шіть про сво  роботу. Чи скоро буде готовий Ваш другий том атласу? Бо тут 
мене (я ма  на увазі у нас  в С С ) все затриму ть. Де можна дістати Ваш 
атлас (  том).  одного боку  мене радує пожвавлення діалектологічних до-
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сліджень на Вашому факультеті  але  з другого боку  мені прикро  о обсяг і 
періодичність виходу «Наукового збірника» зменшується. У зв’язку з цим  я 
відверто скажу  не зна  о думати про «Граматику рсенія Коцака». епер 
тільки можна оцінити значення . М. Мацинського у розвитку україністики 
в ЧСС » (Л. 64). «  оце приїхав з чергової наради по « агальнослов’янсько-
му атласу»  о проходила в Москві (15 – 25 жовтня 1983). ут я дізнався  

о вийшов четвертий том (лексичний) «Словацького атласу». Просив би 
Вас пам’ятати і про мене. Мене також цікавить книга нтона Габовштя-
ка «  » (   i . i  1985). Наші 
справи із « агальнослов’янським атласом» посува ться вперед. Перший 
том лексико-словотворчий друкуватиметься у Москві  а перший фонетич-
ний том – у Югославії.» (Л. 65).

У листах того періоду відчувається певна напруженість  внутрішнє пере-
живання. Вчений знаходить заспокоєння у науковій роботі. Він визнається: 
«  зараз трохи так відпочива  від наукової роботи (робл  невелику пере-
рву). Правда  сама наукова робота мене так  здається  не втомл є  а втом-
л є всяка суєта суєт» (Л. 85). Дружина Йосипа Олексійовича Ніна Петрів-
на згадує: « иття Йосипа Олексійовича не завжди було безхмарним. Йому 
прийшлось пережити і чорну смугу в житті  яка заважала йому прац вати  
мучила його  не давала жити і продовжувалась біля трьох років » (Ганудель 
2005  С. 21).

Вчений иро цікавився укладанням «Лінгвістичного атласу українських 
говорів Східної Словаччини» . Ганудель у 4-х томах  який у листуванні 
дуже часто згадує. ікавився також підготовко  до друку « тласу укра-
їнських говорів» В. Латти  « агальнокарпатським...» і « агальнослов’ян-
ським...» атласами  у яких розглядалися й говори з нашого регіону». У двох 
останніх атласах досліджувалася наша мова у ширшому загальнокарпат-
ському та загальнослов’янському контексті. У вступному слові до аналізо-
ваної публікації « , ,     

  » узана Ганудель про вченого пише: «Професор 
Й. О. Дзендзелівський був моїм науковим керівником по заочній аспіран-
турі. Він дбайливо слідкував за моє  підготовко  і виконанням аспірант-
ських завдань. Був вимогливим  строгим  але уважним та охочим допомогти 
літературо  і порадами. У науці він був дуже педантичним. При написанні 
дисертації наголошував: «Придивіться уважно до педантизму  об послі-
довно витримувалася система скорочень  порядок подачі прізви  авторів та 
їх ініціалів  на точність передачі назв праць і т. ін.» (Л. 39). бо «Вашим ат-
ласом будуть широко користуватися  він буде рецензуватися (можливо і не 
один раз) і увійде у важливий (вічний) фонд слов’янської діалектологічної 
літератури. ому слід робити так  об у цій праці все було  як кажуть  нарів-
ні» (Л. 36). Все  о робив професор  робив з серцем  гідного високого звання 
ученого. Своїй аспірантці радив: «Коли прац єте над дисертаціє  то дуже 
прошу звернути особливу увагу на докладність і глибину лексикологічного 
аналізу описуваних слів.» (Л. 15).

Наукова робота для професора Дзендзелівського була відпочинком  баль-
замом для душевного заспокоєння. В листах часто зустріча ться місця  де 
він сам признається: «...з лікарні я написав...»  ... «я придбав путівку в сана-
торій для відпочинку та лікування. ле взяв з собо  матеріал про . Коцака 



43

і досить продуктивно тут прац . ... роботи е багатенько  але я буду гнати 
з усіх сил» (Л. 90). «У нас зараз така обстановка і такі порядки  о прямо 
плакати хочеться  о все так погано і так трудно. дине  о радує  це Віль-
на Україна» (Л. 114). «...якось важко нам живеться  хвалитися нічим. епер 
основне якось вижити. агальний стан негативно впливає психологічно на 
все  в тому числі і на наукову роботу.  робл  зусилля занур ватися у нау-
кову роботу  об відійти від існу чої дійсності. ле сам від себе не втечеш. 
Не думайте  о я песиміст  ні! При всіх складностях вір  в Україну  в її 
добре майбутнє!» (Л 117).

Йосип Олексійович Дзендзелівський був науковцем широкого діапазону. 
Напрями його епістолярної спад ини – старі пам’ятки  видавнича діяль-
ність славістичних осередків  міжнародна співпраця  славістична наукова 
продукція  мовознавче джерелознавство та сучасна українська мова і куль-
тура  міжл дські відносини та сімейне життя. Вчений прац вав у галузі 
мовознавства  розробив класифікаці  українських народних говорів акар-
паття  теорі  і практику регіональних лінгвістичних атласів  створив нау-
кову школу з виразним лінгвогеографічним спрямуванням. Й. Дзендзелів-
ський – активний учасник усіх Міжнародних славістичних конгресів. Його 
наукові праці друкувалися  крім України  в осії  Поль і  Чехії  Словаччи-
ні  Німеччині  колишній Югославії то о. Для академічної роботи науковця 
була характерна наукова принциповість і вимогливість  акі створ вали ат-
мосферу глибокої пошани до вченого і педагога.

Й. Дзендзелівський – визволитель Чехо-Словаччини від фшизму. а бо-
йові заслуги його удостоєно двома орденами «Червоної ірки»  медалями « а 
відвагу»  « а бойові заслуги»  « а оборону Кавказу»  « а визволення Праги»  
« а перемогу над фашизмом у Великій Вітчизняній війні» (1941 – 1945) та 
інші. Його життя і діяльність – світлий приклад для молодої генерації! На 
його наукових працях виховалося та е виховається не одне покоління сла-
вістів-україністів.

Використана література
Дзендзелівський  Й. – Ганудель  . : «Граматика рсенія Коцака». : На-

уковий збірник Музе  української культури у Свиднику. Пряшів: Словаць-
ке педагогічне видавництво в Братиславі  відділ української літератури у 
Пряшеві  С. 5 – 332.
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ПОЕЗІЯ ФАНТАЗІЇ І ПРОЗА ФАКТУ. КИРИЛО ГАЛАС
о рі  ві  н  наро енн

Не той дурний, хто не знає, а хто знати не хоче.
ригорій коворода

Кирило алас, відповідальний на ковець і свідомий громадя нин, б в пере-
конаним: об море не ви сихало, потрібно багато краплин  В. имоненко , і 
вва ав своїм святим обо  в яз ком вли ва ти в море ті краплини , об переда ти 
на адкам пам ять про ми н  ле, бо воно свід ить, – як писав Кирило оси-
пови , – о вс  пе ре  сім злим вітрам на прям на ого р х  б в несхибним, а 
хода, хо а й галь мо  вана не раз, б ла нестримною й необо ротною .

Кирило алас дбав і добре дбав, об та хода б ла саме такою – країн-
ською і правдивою, особливо  с ері на ціо наль но-патріо ти  но го виховання 
та на ки.  одного бок  – на ковий акт як скла до ва на кового знання, о 
відобра а  об’ к тив ні властивості ре ей і про цесів, на основі яких визна а-
ються за кономірності яви , виб  до в ються теорії, орм люються закони, з 
ін ого – героїзація ми н  лого, його обростання мі ами і легендами – і знов   
таки: з од но го бок  – свідомо-патріоти на кано ні за ція або сакралізація пев них 
подій, яви  и осіб, а з др гого – з  мис но по ирювані невіг ластво, обман и 
внесення пл танини як ці ле спрямована стратегія при хов вання знання впли-
вовими полі ти  ними, економі ними, ре лі гійними іг рами в корисливих цілях. 

ля Кирила аласа б ло прин ципово ва ливим творити країнськ  на ков  
на к , творити гра мотно, вива ено, оденно, м равлиною працею, для себе, 
для світ , для тих, хто прийде після, з повагою до ого, але з гордістю за 
сво , відповідально і наполегливо.

ка імо, з яким за хоп лен ням він сприйма  вихід  світ мо но гра ії ме-
ляна тавров сь ко го ловацько-польсько- країнське при кор доння до III 
століття   ловацьком  педагогі ном  ви дав ництві в ратиславі, до якого 
на ле ить і відділ країнської літе ра т ри з місцем переб вання  Пря еві. Ви-
зна аю и її вартісність, Кирило алас наголо , о ма мо справ  з серйоз-
ним на ковим дослі д ен ням, в основ  якого по кла дено не ли е доброякісний 

акти  ний матеріал, а й правильн , на ков  методологію, він иро раді  цьо-
м  авторизованом  пере клад  зі словацького р копис , здійс не ном  арисою 

ольнар і про рецензованом  А. еліхер и ком та . араксимом. р нтовно 
про аналіз вав и зміст моногра ії а це 49  с.  і 19 8 рік , ре цензент від-
зна а , о автор дослі д ен ня ні ого не спро , вдало і ро з мно просте  
т  и ін  ва  лив  істо ри  н  деталь, зав ди на мага ться б ти на рівні істо-
ри  ної правди, за свід ених актів і по дій, багато ваги приділя  бо ротьбі се-
лян про ти еодального гні т , имало місця відводить істо ри  ном  висвіт лен-
ню р х  опри  ків і т. д, і т. п. собливо добре, – пе ре конаний Ки рило осипо-
ви , – о в не д е простом  сплетінні по дій і актів ав тор моногра ії ба ить 
те, о мало зв’язок із справ ді есною бо ротьбою селян за свої права, і те, о 
становило собою с  провідний ан тисоціальний еле мент граб нки, зведення 
особис тих рах нків то о , даю и всьом  цьом  правильн , на ково об р н-
тован  оцін к . алі Кирило алас торкн вся старої істо ріо гра і  ної боля ки 
– виразів d  izor m  три дцяті роки I ст.  та mar chia  the nor m  1131 
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рік . ецен зент підтрим  роз мн  й реалісти н  по зицію автора в цих питан-
нях, ад е останній грамот но аналіз  до те пері ні д мки деяких ро ман ти но 
нала тованих істо риків з при вод  цих виразів.

адзви айно делікатно, зовні напро д легко, проте якось по-особ  ливом  
переконливо зв ить за ва ення рецензента на під тримк  меляна тавров-
ського, о не слід по аток по ирення гор ської еодальної влади на т  и 
ін  територію отото нювати з по атком заселення її. о а ці д мки вислов-
лено немов тільки по п тно, – наголо  К. алас, – принагідно, вони станов-
лять ва  ли вий і правильний висновок, який е не раз доведеться мати на 
ва зі всім, хто вноситиме корективи в ті явлення, які  декого ста ли лись під 

впливом коли ньої горської о іціальної історіогра ії, яка, опер ю и безпе-
ре но цінним матеріалом горських грамот і т. д., іноді закривала о і на те, о 
і до ас  виникнення їх грамот та и ін а територія могла характериз ватись 
ін ими ознаками засе лен ня с спільного иття то о . Кирило алас як мо-
вознавець ро з мі , о ця моногра ія допомага , крім сього ін ого, ба ити, 

о відзна ені мовознавцями словацькі елементи в півні но лем ків сь ких кра-
їнських говорах мо ть завдя вати сво  поход ення і тим постійним зв’яз-
кам, о існ вали мі  населенням на півні них і на південних схилах Карпат, 
і прямим переселенням астини люд ності з півдня на півні , нехай і не таким 
зна ним, як це б ли пе ре се лен ня з півно і на південь Карпат, тісні економі ні, 
с спільні, а асто й родинні зв’язки мі  населенням по обидва боки ескидів 
і Кар пат ство рили на території польсько-словацько- країнського при    кор дон ня 
сприятливі мови для братнього співісн вання сло в’ян ських ет ні них гр п .

Всеохопно і глибоко подав и сі позитиви праці, рецензент д  е ретельно і 
переконливо об не сказати: без ально  визна а  її не доліки.  доходить вис-
новк : днак не відмі ені т т недоліки ви зна ають основне в цій моногра ії, 
яка загалом засл гов  на схва лення і даль  ваг  спеціалістів та ироких кіл 
ита ів-кра  знав ців .

Кирило осипови  переймався тим, об ко ен на  с асник, і на і на а-
дки бе ре гли зна і моменти країнської мин в ини, об не за б  вали 
справ ні цінності, які, як він сам писав, не йд ть ні в яке по рів нян ня з мер-
твотними випарами т полобого к раї но  об ст ва, політикансько-спек ляційни-
ми, анти к ра  їн сь кими  своїй ос но ві, прово ка ція ми  вигляді свя тен ни цьких 
па ломництв до с  сід ніх дер ав та р   син ської ди пло ма тії  на рівні люмпенів. 

а цьом  він наголо вав, коли мова заходила про Ки во- огилянськ  ака-
демію. К. алас вва ав, о Ки во- огилянка  асі свого розквіт , по ряд із 
ви ими нав альними закладами Від  ня, Праги, дина,  да пе та, рна ви, 

ьво ва та ін ими відомими вропейськими цент ра ми, хо  а її й б ло в е за-
хара ено мос ковською ім   перською сол да  он и ною з метою звес  ти нані вець 
її історію, зігрі вала своїм бла го датним теп лом і закар патців, цих ви с  н   тих на 
найзахідні ий край представників кра їн  сь ко го народ , о ка ли знань, висоти 
д  х , до кла даю и з силь для к льт рного цві  тіння своїх бра тів і сес тер.  т т е, 
конспективно, але таки повно виклав и історію ство рення, ста новлення і розкві-
т  строзької і Київської академій, на водить при клади: на і земляки – ван о-
цневи  із арді ва,  го ро дець те пан П ельський, м ка івський юнак, син пра-
вославних по сполитих , лексій Кертис, Василь те ка, коза ий син из се ла 
Кри во го а ра мо ро ського полк , син посполитого вана ро ва  Василь вани-
ць кий, виходець із того  села Кривого, закар па тець и кола об рян сь кий, крім 
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того, пископ Андрій а ин ський 1 3 –1809  посилав та  м но двох монахів до 
Ки  во-Пе ер сь ко го мо настиря, об там ви в и ти ки їв ський дос від із ме тою по и-
рення йо го в на ом  краї: на вряд и ця мі сія обій лася без кон  такт  з ака  демі ю, 
– в и лись там, де й такі видатні по ста  ті, як композитори орт  нян  ський, автор пер-

ої в осії опери, ерезов ський, Ве  дель, е ні . Про ко по ви , . вор ський, . 
По  лоць кий, . ізель, В. ри го ро ви - ар ський, . омо носов, . ан ти -Ка мен-
сь кий, ілосо  . ко ворода, геть ман . а  мойлови , син . ме льницького рій 
та ба гато-ба гато ін их.

т е, Кирило алас робив се, об, не заб ваю и про ті д ховні багатст ва, 
о їх ви  несли сини й до ки а кар паття з високих и ли  вропи, ми пам ята-

ли про на  при ет ність і до то го, о б  ло на країні та, вре ті, об ми цим 
пи алися.

Кирило осипови  б в непохитним одо р синсько- країн сь ко го питан-
ня. Позитивно оцінив и статтю заві д  ва а сек тор  ар хе о ло гії акар пат сь  кого 
кра знав  ого м  зею . Кобаля сини акар паття о и ма горських на  ков   ців   

акарпатській правді , він наводить кіль  ка показових ілюстрацій о до роз мін-
ня згаданої проб  леми пред став ни ка ми ті ї  горської на  ки, об до  повнити 
сказане . Кобалем і підтримати поваг  до справ ньої горської на  ки. алас 
при гадав блиск і лек  ції в дапе т ськом  нівер ситеті горського сла віс та 

твана Кні і, в еного зі світовим ім ям, зокрема к рс лов янські на  роди 
і мови , о носив ха рак тер на родознав ства з перева аю им лін гві с ти  ним 
аналізом мов і діалектів з елементами істори ної та порівняльно-зіставної гра-
матики. ако  пригад  випадок з гор сь ким еним но ем а паром, який 
провів антропологі ні спо стере ен ня в с. за і дій ов висновк , о ізяни – и-
сто країнський тип. А слова в еного для молодого на ковця багато ва или: 
так під впливом таких авторитетів, як Кні а і аспар алас прой ов націо-
нальне сво  истили е – і з р со іла став переконаним країнцем.

А які дові легенди відомі сім про князя аборця  к до сьогодні оббронз -
мо постать митра Вакарова  е й до нині прийма мо на вір , о лександр 

хнови  перекладав себе на російськ  мов  а й и взагалі дба мо про якість 
переклад  кось обмина мо  розмовах імена іядора трипського, иколи 
рицака, вана арайди, не помі а мо їх на кового доробк , не вводимо його в 

на ковий обіг  А и добре зна мо письменницький спадок ени а, рія та-
нинця, арка араболі  имало крапок над і розставив Кирило алас, висвіт-
люю и ці питання. ак, він вва ав, о назва Лаборець – східно слов янська, 
а не кельт ська и тюркська. А це ваго мий арг мент на користь д мки, о в 
басейні р. а бор ця на прикінці II століття ін е питання – від яко го а с  про-

и ва ли не тюрки и кельти, а сло в яни, при ом  саме східні, яких так не хо-
тілось ба и ти в цих місцях деяким інтер пре та торам Анонімових ан  тазій.  

е: князь аборець   прикрою ік ці ю, т  ним пород енням епохи після 
1 4 рок , тоб то піс ля п блікації Анонімових esta H n aror m , ко  ли де хто 
з літераторів ви ан таз вав захисника  на  ого краю – кня зя аборця , о 
б ло підхоп ле но особ ливо б р х ливо на ою невибагливою інте лі ген  ці ю, пере-
ва  но літераторами та в ителями,  пе ріод після роз ва л  Австро- гор ини, 
коли в но во ство реній е хо сло ва  ині закарпа то країнці, о дих  н ли трохи 
вільні е піс ля століть гніт , на  ма га лись творити національне віль не иття, 
для ого по тріб на б  ла і яка-така істо рія, кот  р , однак, треба б ло е написа-
ти, ство рити, під вів и під неї якісь під кладки.  от одні ю з таких під кла док  



47

і зробилася Ано німова казка про а бор ця, о, пе реко вав и в лі терат р , в 
кол , закріпилася в сві домості ба га тьох і ба гатьох як ось національно свя  -
енне, о ста ло пов яз ватися з такими світ ли ми по няттями, як патріотизм 

високої проби, як само від дана любов і глибока по ва га до всьо го свого, рідного, 
святого. Подібні ре і відомі і в ін их народів, особ ли во в періоди їх національ-
ного піднесення, відрод ення, ор м вання на родної са мо свідомості.  ці ре і, 
нехай, як зго дом виясня ться, і казки, роблять  від ве де ний їм історі ю ас 
зна н  посл г  національним р  хам, під  йом  патріо ти  н ого го ріння, – погод -
ться на ковець.

Або героїзація постаті митра Вакарова. Про нього писа но й те, о на-
справді б ло, але, на аль, і и ма  ло такого, ого не б ло, на вко ло Вакарова 
насновано имало вигаданого, підта сова но го. А зроб ле но це том , бо Вака-
ров, пи и свого а с  російською, а згодом віддав и на віть сво  иття в 
бо ротьбі разом з ін ими перед сім закин тими з   де сант ни ками на олі 
з горцем . Патакі  з ок  па цій ним ре имом, виявився після 1945 ро к  зна-
хід кою, як  стало мо ливим застос вати для пригл   ван ня на  ціо наль но го 
само свідомлення закарпато к ра їн ців, им і стали настирливо ко рис т  ва ти ся 
сов тські проект  вальники диного ра дян  сько го народ , тоб  то ті ї , спад-
кованої е з а сів Петра  та Катерини II, ідеї російськомовної спіль но сті ,  
якій по трібно б ло, об від молдаванина до ін  на  сіма мо ва ми вере али 
про неб  вале бла го ден стві , а про все сво , особ ливо нам, к ра їн цям, об 
мо в ати. о не мов  ати – це мазепинство . А е – пет  люрів ина . а й бан-
дерів ина  сь т т і сп  е но на простор ре  ной волн  російськомовного 
Ва  ка ро ва, зробив и з ньо го посмертно зірк  неаби якої вели и ни. К ди там 
б  ло до нього яком сь рен д і- он сь ко м , ор о -К  м ятськом , аркові а-
раболі, лександр  ар  к , не ка и в е про таких, як ван рлявський и 

о реслав, и хтось із невдах  – с асників того  Ва ка ро ва, який накрив і 
перекрив сю епох  не дар ма  е п ено б ло й термін поети-вакаровці , 
то бто ма  лося на оці, видно, о це есть для якоїсь там сякої е  лепіті , – з 
прикрістю констат вав Кирило алас.

аме Кирило алас спрям вав літерат рні по ки молодого вана ебрика 
до рія танинця та арка араболі.  стра енно гордився, о його коли -
ньом  ст дент  вдалося від кати обох, а це зна ить, о, пи е К. алас, мої 
скромні нео і цій ні д мки про арка араболю і танинця запали йом   свідо-
мість і спон  ка ли на по ки, завдяки яким гідно до пи са но трагі  ні, але есні 
їх біогра ії

Колись в юності ван ебрик записав десь віднайден  раз  Кирила аласа: 
сторію не мо на ні покра вати, ні по  гір вати. нак е вона не б де істо-

рі ю  ьом  правил  в итті і в на ці слід вав Кирило осипови . ак в ив 
ити і нас, своїх ст дентів.

аталія Вигодованець вва а , о Кирило алас б в одним із най  ля хет-
ні их п бліцистів неза ле ної країни, а  своїх га зет но- р нальних п бліка-
ціях 90-х років  ст. постав ве ликим закар пат цем, доля якого, б квально, ви-
росла із долі його країни .

Агнотологія стверд , о ми ивемо  світі тотального не віг лас тва, як о 
істині вда ться пробитись крізь м хибних ідей, це в е справ н  диво  Ки-
рило алас б в творцем такого дива.

а а і  
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ПАТРІАРХ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ЮРІЙ ШАНТА (1918-2021)
З канадського Торонто надійшла сумна вістка, що 

там на -му році активного життя упокоївся най-
старший учасник оборони Карпатської України  
січовий стрілець рій Шанта, член НТ  у Канаді.

Він народився  січня  року в селі Люта 
нинішнього Великоберезнянського округу у вось-
мидітній селянській сім’ї. Після закінчення Вели-
коберезнянської горожанської школи він поступив 
у Мукачівську Державну торговельну академію, 
яку закінчив  року і став бухгалтером Підкар-
патського банку в Ужгороді. Після Віденського ар-
брітражу від  листопада  року він працював в 
Уряді опіки над пошкодженими війною у Виногра-
дові, а на початку  року став членом Карпат-
ської Січі, в рамках якої -  березня  року 
брав участь в обороні столиці Карпатської України 
Хуста.

Після нерівних боїв він потрапив у мадярський полон, з якого вдалося йому 
втекти й нелегально перейти у Словаччину, а в жовтні  року  у Берлін. Там 
він працював робітником, а, вивчивши німецьку мову, в січні  року поступив у 
Вищу економічну школу, яку успішно закінчив влітку  року.

Уникаючи перед бомбардуванням Берліна, він восени того ж  року подався 
у м. Усті-над-Лабе, де працював бухгалтером, а звідти  року, як громадянин 
довоєнної Чехословацької республіки, переселився у Прагу. Після комуністичного 
путчу у Чехословаччині  року . анта виїхав у прикордонне з Німеччиною мі-
сто Аш, а звідти у жовтні  року  в американську зону Німеччини. Після кілька-
місячного перебування у таборі «переміщених осіб» в Нюренберґу він влітку  
року емігрував у Канаду м. Торонто , яка стала його другою батьківщиною.

У своєму житті він не раз опинявся на грані смерті і як глибоко віруюча людина 
був переконаний, що зберегла його щоденна молитва матері за його здоров я.

У  році рій анта одружився Лесею Бризґун, дочкою українських лікарів, 
яка дитинство провела у м. Стражське та у м. Гуменне у Східній Словаччині, серед-
ню освіту гімназійну  здобула в Братиславі, і там же вищу університетську освіту. 
Від  року вона жила і працювала у таборі для «переміщених осіб» в Реґензбур-
зі, а у  року разом з батьками переселилася у Канаду, де стала відомою громад-
ською діячкою, авторкою  дитячих книжок.

В Торонті в них народилася дочка Людмила, нині відома малярка, яка до остан-
ніх днів опікувалася батьком та допомагала йому при писанні спогадів.

У Канаді рій анта, працюючи бухгалтером, з перших же днів залучився до 
роботи у Братство Карпатської Січі та Українському Народному Об єднанні. Заочно 
закінчив навчання у Торонтському університеті, здобувши ступінь магістра славі-
стики, а від  до відходу на пенсію працював управителем кредитної спілки в 
Торонто. У Центральній управі Братства Карпатської Січі довгі роки займав посаду 
голови Контрольної комісії Центрального проводу.

Про історію Карпатської Січі та її участі в боротьбі за створення Карпатськоу-
країнської держави . анта опублікував кілька статей деякі і в незалежній Укра-
їні . Кульмінацією інтенсивних пошуків дослідника є монографія «Бились хлопці 

устові на славу», яка й досі залишається у машинописній версії  сторінок . 
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Основною джерельною базою монографії є праці, опубліковані по слідах описува-
них подій: Августина Волошина, Василя ренджі-Донського, Володимира Бірчака, 
Василя Пачовського та інших. Пізніше до них долучено праці на цю тему, публікова-
ні на Заході: Петра Стерча, ліяна Химинця, Сергія Єфремова, Августина тефана, 
Вікентія андора, Антона Кущинського, о. Атанаса Пекаря та інших. Після прого-
лошення незалежності України про Карпатську Україну почали писати й науковці 
України, здебільшого на основі розсекречених радянських архівів: Олекса Миша-
нич, Григорій Дем ян, Павло Чучка, Микола Веґеш, Омелян Довганич, лія Зейкан 
та інші. Отже, рій анта у своїй монографії мав ідеальну можливість зіставити 
власні переживання з оцінкою історичних фактів іншими дослідниками.

Книга рія анти відкривається розділом про історію Закарпаття від найдав-
ніших часів  періоду Київської Русі  до Першої світової війни. Автор прихиляєть-
ся до думки, що українці Закарпаття під назвою «русини», « e » тут були ав-
тохтонним населенням, яке мадярські наїзники у ІХ столітті завоювали і протягом 
тисячу літ намагались помадярщити його  здебільшого безуспішно.

Лідерам карпатоукраїнського відродження першої половини ХХ століття 
. анта по праву вважає Августина Волошина, якому у праці присвячено окремий 

розділ. У ньому представлено А. Волошина як педагога, політика, громадського дія-
ча, високоосвіченого вченого, журналіста тощо. У кожній з цих ділянок А. Волошин 
залишив політичний слід. Ім’я А. Волошина, президента Карпатської України, фігу-
рує і в інших розділах книги .

Прочитавши дану статтю та мій супровідний лист, Людмила анта зауважила: 
«Ми з батьком є глибоко зворушені ашими теплими словами й поздоровленням  

ашим листом до батька з нагоди його сторіччя! аші слова торкнулися до глибини 
наших душ! акож ми зворушені помі еною статтею у Дуклі , журналі, який нам 
давно відомий. и принесли для батька особливу радість і піднесення. Безмежна 
наша подяка! акож дякуємо за цікаву газету Нове життя , книжечки, які поволі 
переглядаємо .

Про останні дні земного життя рія анти дочка Людмила в листі до мене від 
 січня ц. р. писала: « атко добре тримався, лише десь місяць і пів тому ноги його 

почали слабнути і все важче і важче було ходити. станній місяць вже взагалі не 
міг ходити, не мав сили встояти на ногах. ежав лиш в ліжку. ле радий був мене 
бачити. ...  иш останній десь тиждень вже не реагував.

На снідання,  січня, е трошки випив, з в. До того мав дуже добрий апетит, 
добре харчувався. На обід го вже не міг ковтати і почалося дуже швидке дихання 
і кашляв в легенях, певно, вода . Мав прийти лікар, мали йому дати лікарства, об 
легше було. ікар сказав, о як перестане сти, то витримає   тижні. ле осподь 
інакше хотів.  безмежно вдячна ому, о татка так неочікувано скоро забрав до 

ебе. о тато ані не голодував, ані не був у болях, терпіннях.  о перебував до кінця 
зі мною в хаті. Перестав дихати  січня у вечір . Нехай в Бозі спочиває. ічна 
йому пам ять. Дякую також осподеві, о татко закінчив писати книжку, бо та
кож його пам ять поволі гіршала .

В офіційному повідомлені для української громади від  січня ц. р. про смерть 
і похорон рія анти сказано: «Ділимося з укра нською громадою сумною вісткою, 

о в оронті го січня   р. упоко вся рій Шанта, Карпатський ічовик, два 
тижні перед сво м м роком життя. Похоронні відправи відбудуться в еркві в. 
Покрови в оронті  січня  р. в  рано. З причин Ковиду, на жаль на ітургію 
і панахиду в церкві та похорон на цвинтарі зможуть брати участь лиш декілька 
людей. Зате можна буде оглянути на прямому ефірі у  рано,  січня через .

  Продовження статті див.: „Дукля , ,  , с. - .
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 Праги поін орм вали редакцію клі , 

о відій ов  засвіти країнський письменник, 
громадський дія  д  н ( 1 9 3 1 –
2 0 2 1 ) .

Володимир Ковт н народився 1  липня 1931 
рок  в селі менці Кам’янець-Подільського 
район  мельницької області. акін ив а-
к льтет рналістики Київського ніверситет  
ім. араса ев енка. Працював кореспон-
дентом обласної газети Вінницька правда , 
літерат рним працівником рнал  локнот 
агітатора , головним редактором на Київській 
кіност дії імені лександра ов енка, відпо-
відальним секретарем рнал  овини кіно-
екран   19 9-1989 роках б в відсторонений 
від роботи, звин ва ений  б р азном  націо-

налізмові. иття стало насправді ва к ватим. Але  він не міг спокійно дивитися, 
коли обра али його народ, мов  к льт р .

 1989-1993 роках Володимир Ковт н працю  політи ним огляда ем арод-
ної газети . Він нале ав до співзасновників ародного х  країни та Конгрес  
країнської інтелігенції. Володимир Ковт н б в леном аціональної спілки пись-

менників країни з 199  рок  та аціональної спілки рналістів країни від 
19 4 р. .

 його твор ого доробк : романи – Пейза  з собакою в д сі реалізм  1989 , 
илая ар ся  1993   моногра ія сторія ародного х  країни  1995, 

1999 , ван ра , проба портрет  країнського політика  1998 .  1999 році 
появля ться його збірка вір ованих творів Від мене , як  б ло оцінено літера-
т рною премі ю ім. Василя исика.  своїй твор ості він розглядав вн трі ній світ 
с асника та с спільні процеси в країні наприкінці  століття.

10 сі ня 0 1 р. перестало битися серце письменника і громадського дія а Во-
лодимира Ковт на.

Висловлю мо ирі спів ття родині померлого.

ly/soborpokrova . Поікійний буде похований на цвинтарі    ,  
186)».

Майже двогодинний похоронний обряд в Українському Католицькому Соборі 
Покрови Пресвятої Богородиці у Торонті виконав о. Ігор Панчишин. Під час Літургії 
та Панахиди він розповів про життя і діяльність Покійного. За похоронним обря-
дом та за наведеною електронною адресою можна було слідкувати у всьому світі, 
включаючи Пряшева.

Обряд був достойним прощанням з останнім оборонцем Карпатської України 
 року.

а Н А
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Ñïîãàä ïðî Äìèòðà Ôåäàêó
городське видавництво TI P NI   серії 

К льт ра краю в особах  вип стило  бібліогра-
і ний пока ик до 80-рі я від дня народ ення 

а едак  1940- 01  Пока ик висвіт-
лю  велик  працьовитість митра едаки  кни-
говидавни ій справі та активність  громадсько-
м  та к льт рном  итті акарпаття.

Він доклався до знайомства країнців з літера-
т рними наб тками лова ини.

о пока ика додано і спогади про митра 
едак . еред них і спогад його др га – письмен-

ника вана цканина.

Іва  КАН Н

із о а горі
Наше знайомство розпочалося у другій половині -х років минулого сто-

ліття. е знайомство принесло і конкретні результати. и ж разом працювали 
над кількома проєктами. У  році ловацьке педагогічне видавництво, від-
діл української літератури в Пряшеві у співпраці з ужгородським видавництвом 

арпати , де редактором працював Дмитро ихайлович едака, видали збір-
ник оповідань письменників Закарпаття і українських письменників хідної 

ловаччини під поетичною назвою Веселка арпат . Працюючи у видавництві 
Закарпаття , Дмитро ихайлович приходить з думкою видати антологію, яка 

б подала літературні набутки поезії та ма-
лої прози українців ловаччини. У нього 
ніколи не було далеко від слів до вчинків. 
І так у  р. за сприяння Закарпатської 
обласної державної адміністрації виходить 
антологія Під синіми Бескидами .

об посмакувати живлющу воду кар-
патських гір, відчути легкий подув карпат-
ських вітрів, то треба було залишити ви-
давничі кабінети. ажуть, що весна і осінь 

 найкращі пори року в Закарпатті. А воно 
насправді так. и з Дмитром про це не раз 
переконалися.

Приїхали. Онуківці. Перед нами ліс, 
стрімка дорога, якою можна добратися до 
дачі  гнізда на горі  Дмитра ихайлови-
ча едаки.

А ми стоїмо, мов заворожені, спогляда-
ючи невимовну красу лісу.

оро   р  ро е
ака  нк  Івана ен е
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Дмитро не спускає ока з цієї гри кольорів і починає:
Дозрівають довгі дні, як ярі яблука,

лине листя з лип .
А я підхоплюю:

плине воза скрип,
коло лісу колом ллється вигук зяблика .

 Так, так, осінь переїхала по полі возом золотим ,  зітхнув Дмитро і подав-
ся далі.

Нам обом пригадалися слова поета Богдана Ігоря Антонича. Не випадково 
його поезія попала і в антологію Під синіми Бескидами .

Дмитро завертає в ліс. Звивисті стежки, коріння дерев змушують нас повільно 
підійматись вгору.

 Перерва,  заявляє Дмитро, оглядаючи ліс.  Он там бук, підійди до нього, 
притисни до стовбура спину і набирайся сили.

овчки кілька хвилин приділяємо увагу цьому ритуалу.
тежка знову веде вгору, тільки вгору. юкзак стає дедалі важчим.
и на місці. Дмитро подає інструкції:

 ьогодні тебе чекає велике випробування. кладатимеш екзамен, наскільки 
вмієш пекти картоплю,  кладе перед мене картоплю і показує на велику сково-
рідку.  Ні, ні, це не жарти,  підкреслює, а сам іде в ліс по воду. аже, що ця вода 
з домішками срібла. м, нічого дивного, є рібна земля , тоді є і срібна вода . 
Іде по воду, значить, буде борщ.

 А хто ж буде мене оцінювати?
 ості. Вони й поставлять оцінку.

А гості вже біля брами. едаки. Де едаки, там і пісня.
День, день, білий день

Вставай, дівко, клади вгень .
Притихла пісня, гості попрощались, хвалили борщ і спечену картоплю. а нас 

охопила ностальгія. Згадуємо дитинство, дідів. Дмитро у альнику, я у яшові.
утеніє.
 Влаштуйся на горищі,  пропонує Дмитро, а я лише здивовано дивлюся то 

на нього, то на сходи, що ведуть на горище.  Не лякайся, там ще одна кімната.
І справді. Посеред кімнати великий дубовий стіл. ізьблений. Просто, релік-

вія.
 На такому столі можна і трилогію написати
 Пиши, пиши  Я буду внизу. ені треба верстку читати, завтра занесу Яро-

славу иколайовичу.
Дивлюсь через вікно. Ужгород як на долоні. Пригадались слова Валер’яна 

Підмогильного: істо шуміло й хвилювалось, кипіло й реготало .
ідаю за стіл-реліквію. На папір лягають перші слова.
Хто рано встає, тому Бог дає ,  казали колись у альнику і у яшові. Та не 

тільки казали, але і дотримувалися того.
анок. онце ще ховається за лісом. Птахи співом зустрічають новий день. Тут 

повен оркестр. На кухні запахло омлетом. осподар запрошує до столу.
 Ну, як, написав?  запитав, коли я спускався вниз.
 Написав. Новелу написав.
 Назва? Назва дуже важлива.
 ніздо на горі.
 Я його своїми руками зліпив.
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Ëåñÿ Óêðà¿íêà: ãåòü â³ä Ìîñêâè
оворити про  захопле  росі с ко  літерат ро  е 

ово ит с   а агато іл е прива л вала літерат ра 
захі о вропе с ка

Хоча народилася еся Українка на теренах осійської імперії, де переважно 
й жила, однак до російської культури, а також до російської дійсності ставилася 
прохолодно. Якщо проаналізувати її твори, то бачимо, що зверталася вона пе-
реважно до європейських літературних та історичних сюжетів. ї героями були 
стародавні греки й римляни, Трістан та Ізольда, Дон- уан, шотландський ко-
роль оберт Брюс та ін.  в неї навіть поема Віла-посестра , в якій поетеса 
віртуозно використала мотиви сербського ольклору. Звісно, є в її творах звер-
нення й до української історії та українських реалій. А ось російську історію та 
російську дійсність еся Українка намагається обминати.

Якщо їй доводилося писати про осію, то, радше, вона це робила в плані не-
гативному. Наприклад, таке негативне ставлення бачимо в драматичній поемі 

Бояриня . Переважно її дія відбувається на теренах осковії, куди їде служити 
головний герой, українець тепан, котрий став боярином. На чужину він узяв з 
собою дружину Оксану, котра походила із козацького старшинського роду. Дія 
драматичної поеми відбувається в непрості для України часи уїни.

оловна героїня не може прийняти московських реалій, де панує деспотизм. 
Вона каже своєму чоловікові, що тут  наче в неволі татарській:

А що ж? Хіба я тут,
не як татарка,
сиджу в неволі? Ти хіба не ходиш
під ноги слатися своєму пану,
мов ханові? Скрізь палі, канчуки...
холопів продають...
Чим не татари?

Зрештою, Оксана не витримує московської неволі й помирає. По-своєму 
ця смерть виглядає символічно: вільна українка не може жити в деспотичній 

осковії.
Не випадково в адянському оюзі драматична поема Бояриня , почина-

ючи з -х років й аж до часів перебудови, актично, була під забороною. 
ей твір не видавався, не ставився на сцені. Не увійшов він і до академічного 

видання творів есі Українки.
У письменниці є й інші твори антиросійського характеру. Наприклад, пам-

лет, написаний ранцузькою мовою,  аленька поема в прозі, присвячена 
поетам і артистам, котрі мали честь привітати імператорське російське подруж-
жя у Версалі . У цьому творі еся Українка засуджує діячів ранцузької культу-
ри, які брали участь в о іційних церемоніях на честь російського царя иколи 
ІІ під час його перебування у ранції  року.

 в есі Українки незавершена стаття Джон ільтон , присвячена видат-
ному англійському поетові  ст., авторові відомої поеми Втрачений рай . У 
цій розвідці письменниці йдеться про соціально-політичні та культурні обста-
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вини, в яких довелося діяти Джону ільтону. Причому еся Українка спеціаль-
но порівнює ці обставини більш ніж двохсотлітньої давнини з реаліями осій-
ської імперії наприкінці ХІХ ст. Зокрема, вона пише: олись давно в Англії і 
в других країнах палили не тільки вчені книжки, а навіть самих вчених людей, 
у нас людей не палять, та зате часто печуть без вогню . Або, наприклад, таке: 

Воля зібрання була вже досить велика за часів ільтона, та все-таки не повна, 
а в осії її й досі немає . Чи таке: В часи ільтона в Англії була особиста не-
воля, але й на десяту долю не така люта, як тепер у нас . Подібних порівнянь у 
згаданій статті можна знайти дуже багато.

Звісно, еся Українка знала російську культуру, була обізнана з літературним 
життям. кажімо, за радянських часів літературознавці особливо наголошува-
ли на тому, що еся Українка перебувала під впливом роману иколи Черни-
шевського о робити?  Так, цей твір вона читала і присвятила йому чимало 
уваги у своїй літературно-критичній розвідці Утопія в белетристиці . Але ста-
вилася вона до цього твору доволі критично.

еся Українка не заперечує, що роман о робити?  користувався чималою 
популярністю в середовищі передової російської молоді. Навіть відзначає, що 

мало хто з новіших белетристів дорівнює Чернишевському поважністю, щирі-
стю в провадженні своєї ідеї, чистотою своїх замірів, завзятістю переконання . 
Однак письменниця вказує на слабкі сторони твору. А вони є. Вона пише: Не 
можна сказати, щоб у романі Что делать?  не було зовсім щирих белетристич-
них елементів, але в тім-то й сила, що вони стоять зовсім нарізно від елемен-
тів ідейних цього твору. Найкращі в романі описи й діалоги ілюструють просто 
дрібний міщанський побут не гірше, але й не ліпше, ніж у більшості письменни-
ків-реалістів середньої руки, але нові ідеї  дуже слабо зв’язані з цією частиною 
твору Чернишевського, а до нашої теми вже й зовсім ніяк не відносяться. В міру 
того, як у романі виступають на передній план нові  люди.., пластичність по-
дробиць зникає, яскравість барв блідне, діалоги тратять рухливість, коментарі 

від автора  займають все більше місця, і важкої праці коштує теперішнього 
читача побороти це оповідання про нових людей  до кінця . Чи не єдиний 
виняток серед нових людей , які можуть привабити в романі читача,  це по-
стать ахметова, який, зазначає письменниця, натякає нам на щось справді 
оригінальне і нове, хоч, може, й нетипічне, виїмкове...

ритично ставилася еся Українка й до зображення соціалістичного ідеалу 
в романі о робити? . Вона писала: ...Белетрист Чернишевський сам гаразд 
не тямив, скільки старого  навіть як на його часи  в тій піонерці практичного 
соціалізму Вірі Павлівні, що нежится в своей постельке  і там же п’є чай напо-
ловину з товстою сметанкою із рук закоханого чоловіка, тим часом як швачки 
в її ідеальній  соціалістичній робітні давно вже гнуться над шитвом, заробля-
ючи справедливу  плату й дивіденди не лише собі, а й закрійниці  Вірі Пав-
лівні .

ам же соціалістичний рай  у четвертому сні Віри Павлівни, на думку есі 
Українки, виглядає непереконливо. За гріх Чернишевського, яко белетриста,  
пише вона,  відпокутував ідеал, покладений в основу Что делать? . Навмисну 
механічність, схематичність подій і характерів, убожество психології, тенден-
ційну матеріальність описів пізніші читачі здатні були  хто щиро, хто нещиро 

 ставити на карб самим ормам прийдешнього життя: оли вірити, що такий 
буде справді грядущий рай  і що він неминучий, то  горе тому, хто доживе до 
такого   казали вони .

еся Українка вважала, що соціалістичний ідеал у романі о робити?  ви-
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глядає як карикатура. І вона робить такий висновок: арикатура вийшла сама 
по собі, не з волі автора, а таки з його вини, бо він свідомо розминувся з ху-
дожньою правдою, замінивши її публіцистичним розумуванням і теоретичною 
схемою при белетристичних ситуаціях, і тим несвідомо занапастив свій твір і 
скомпрометував свій замисел .

і та інші характеристики роману о робити?  засвідчують, що цим тво-
ром еся Українка не захоплювалася. Він не був для неї взірцем й аж ніяк не міг 
чинити вплив на письменницю  на противагу тому, що стверджували радян-
ські літературознавці.

еся Українка знала твори й інших російських письменників: Олександра 
Пушкіна, иколи оголя, Івана Тургенєва, едора Достоєвського. Проте гово-
рити про її захоплення російською літературою не доводиться. ї набагато біль-
ше приваблювала література західноєвропейська.

У певному сенсі, еся Українка ніби стала попередницею иколи Хвильово-
го, який у -х рр. висунув гасло еть від оскви  й закликав орієнтуватися 
на психологічну вропу  принаймні в плані культурному.

Петро КРА К
. . . , г. День ,  ,  лютого  р.

Прага Лесі Українки: листи в дорозі
ина  150 років від дня народ ення країнської поетеси, письменниці, пере-

клада ки, ольклористки і к льт рної дія ки есі країнки. В країні ироко від-
зна а ться ювілей.  днак не всім відомо, о з есею назав ди тако  пов’язана 
і еська Прага, о в ехії или найбли і її роди і – сестри льга та ксана, 
– і о в еських архівах зберігаються безцінні матеріали про иття, твор ість, 
людськ  долю великої країнської поетеси. Прага ввій ла до історії країни 
перед сім як центр країнського політи ного, громадського, к льт рного иття 
мі во нного період  1919 – 1939 роки . ен е знають еськ  столицю як місто 

есі країнки.
 листі із ан- емо до ихайла Кривинюка оловік льги – есиної сестри  

19 лютого 1903 рок  еся країнка пообіцяла: , на повороті, коне не б д   
Вас  Празі. на те, коли я так ка , то в е напевне. ам кон е треба поба и-
тись по сей бік кордон . талося: 8 травня 1903 рок  еся дорогою із ан- е-
мо в країн  на кілька днів затрималась  Празі, ад е обіцяне – це обов’язок, а 
права без обов’язків – то сваволя .

а відвідинах Праги наполягала тако  лена П ілка – есина мама.  листі 
до ихайла Кривинюка, який тоді ив  Празі, написала:

Задержіть їх довше у Празі (коли з того буде не дуже велика перешко-
да). Прага стоїть того, щоб у ній довше бути треба, щоб конечне побули у 
Пражському Музею. Та ще нехай конечне почують у Празі церковні співи – дуже 
інтересні».

еся провела в Празі кілька днів, ила на в лиці а ої ті, 1  нині Прага , 
1 0 00   ихайла та льги Кривинюків. берігся есин лист із Праги до сестри 

ксани, датований 31 травня 1903 рок  – дина епістолярія празького період .
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Але Прага есі країнки – це не ли е відвідини міста. ак асливо скла-

лась історія, о в архівах і бібліотеках ехії нині зберіга ться нікальна есина 
спад ина, перед сім кореспонденції. еся не зберігала листів, як і р кописів 
своїх творів називала їх літками , казала, о без архів  далеко при мні е 

ити , а том  збере ена кореспонденція – нині безцінний скарб, криниця знань, 
дорога до правди – найстар ої над сіх стар ин . Празькі архіви й бібліотеки 
багаті лист ванням есі країнки, крім родинного, збереглись тако  кореспон-
денції до ирокого кола близьких і далеких знайомих, о іційних станов.

 е один ва ливий есин знак:  Празі від по атк  19 0-х років і до кінця 
своїх днів ила її сестра ксана Коса - имановська. есина сестра похована 
на празьком  Вінорадськом  цвинтарі.

Пора стати на то к , о братні народи  – просто с сіди
Пере ит ю и сьогодні есині листи, зверта  на себе ваг  акт альність пози-

ції їхньої авторки, передба ливість, мог тня віра в країн , ад е терпіть кайда-
ни – то всесвітський сором, заб ть їх, не розбив и, – гір ий стид .

з листа до ихайла Кривинюка 3 березня 1903 рок :
«Пора стати на точку, що «братні народи» – просто сусіди, зв’язані, прав-

да, одним ярмом, але у ґрунті речі, зовсім не мають ідентичних інтересів і че-
рез те їм краще виступати хоч поруч, але кожному на свою руку, не мішаючись 
до сусідської «внутрішньої політики».

Мені здається непрактичною гадка двоязичного видання. Російської літе-
ратури і так виходить незмірно більше, ніж української, і грошей з української 
території пішло на те вже стільки, що пора нам «вертати своє».

Я вважаю слушним, щоб скоріш, напр[иклад], «Рев[олюционная] Россия» ви-
давала у свій кошт переклади своїх видань на укр[аїнську] мову, ніж щоб молоді 
й убогі укр[аїнські] організації видавали рос[ійські] праці, бо для кого вони ма-
ють служити? Коли для Великоросії, то ми заубогі на такі дарунки «старшим 
братам» – ми вже й так дали їм більше, ніж самі взяли.

Ініціатива до федеральних відносин була давно зроблена з боку українців, 
ще за часів Драгоманова, та навіть Шевченка, і потім повторялась не раз 
і не була підтримана з боку «старших братів», – нехай же вони тепер, коли 
хотять, самі шукають нас, а нам уже нема чого накидатися, бо нарешті се 
понижає нас, що ми ліземо брататись, а нас навіть і не завважають, чи ми є 
на світі. Годі!»

країнський поет ван ранко говорив про есю країнк  як про и не дино-
го м ин  на всю соборн  країн .

Поет вген аланюк  сво м  оденник  зазна ив: еся країнка – класик 
о таке класик  біль ий, ні  ете. Вона – марм рова за иття .

країнська письменниця ксана аб ко вва а , о  вропейській літера-
т рі  століття не б ло видатні ої інки . есин діалог із поколіннями трива .

исти так довго йд ть  – так  назв  ма  кни ка країнської дослідниці віт-
лани Ко ерги, яка опрацювала архів есі країнки із ондів празької лов’ян-
ської бібліотеки.

 празьком  еатрі на Віноградах  ivadlo Na inohradech  востанн  есин  
ісов  пісню  переклад Вацлава ан ка  мо на б ло поба ити в 19 8 році.

ксана 
.radiosvo oda.or
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В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ – IСТОРИК З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ
 0 І  І   І

Äî ïåðåë³êó îñ³á á³îëîã³÷íî «÷óæèõ», àëå ñåðöåì ³ äóõîì óêðà¿íö³, íàâåäåíèõ 
ó ñòàòò³ Ìèêîëè Íåâðëîãî (1916-2019), ùî ïîÿâèëàñÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó 
«Äóêëÿ» (2014, ÷. 4), ñë³ä äîäàòè ³ì’ÿ Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî – ïîëüñüêî-øëÿ- 
õåòñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Òåòÿíà Ìàëÿð÷óê, àâòîðêà ðîìàíó «Çàáóòòÿ», â êîòðî-
ìó ãîëîâíèì ïåðñîíàæåì º Â. Ëèïèíñüêèé, íàâåëà ñâîãî ãåðîÿ ÿê åòí³÷íîãî 
ïîëÿêà, êîòðèé ñòàâ óêðà¿íñüêèì ³ñòîðèêîì, ïîë³òèêîì òà äèïëîìàòîì. Çà-
ê³í÷èâøè ã³ìíàç³éíå íàâ÷àííÿ â Êèºâ³, äå ó ìîëîäîãî ïîëüñüêîãî øëÿõòè÷à 
ôîðìóâàâñÿ æèòòºâèé øëÿõ ñåðåä øê³ëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ òà ì³ñöåâî¿ êè-
¿âñüêî¿ ãðîìàäè ³ ñòàâøè ñâ³äîìèì óêðà¿íöåì, Â. Ëèïèíñüêèé áóâ ñòóäåíòîì 
óí³âåðñèòåò³â ó Êðàêîâ³, çãîäîì ó Æåíåâ³. Ó ïåðøîìó íàâåäåíîìó ì³ñò³, äå æèâ 
ç 1903-ãî ïî 1908-èé ðîêè, óæå íàïèñàâ äåÿê³ ³ñòîðè÷í³ ïðàö³. 

Çà íàìîâîþ Âàñèëÿ Äîìàíèöüêîãî (1877-1910) – ³ñòîðèêà, ë³òåðàòóðîç-
íàâöÿ, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, ç êîòðèì Ëèïèíñüêèé çóñòð³âñÿ ï³ä ÷àñ 
ë³êóâàííÿ çèìîþ 1907-1908 ðð. ó Çàêîïàíîìó, â³í âèäàâ ïåðøó ñâîþ âåëèêó 
ïðàöþ â Êðàêîâ³ ïîëüñüêîþ ìîâîþ «Øëÿõòà íà Óêðà¿í³» (1909). Ãîëîâíî â í³é 
çàêëèêàâ ñïîëüùåíó øëÿõòó â Óêðà¿í³ ñòàòè äî ïðàö³ äëÿ ð³äíîãî êðàþ ³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó. Â í³é â³í ïèñàâ: «... Ìè ïîâèíí³ âèçíà÷èòè ñâîº ñòàíîâèùå 
äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî ïðîáóäæóºòüñÿ, áî ïàì’ÿòàéìî, ùî ðîçêóþòüñÿ 
íåçàáàðîì çàêîâàí³ ëþäè, ùî êîëè íå ñüîãîäí³, òî çàâòðà âîíè ïèòàòèìóòüñÿ 
íàñ òîä³: Âè, ùî ïîñ³ëè òàêèé âåëèêèé øìàò çåìë³, âè, ùî æèëè ö³ë³ â³êè íàøîþ 
ïðàöåþ ³ ïîòîì, ùî âè çðîáèëè äëÿ íàñ ³ äëÿ ö³º¿ íàøî¿ ìàòåð³-çåìë³? Ùî æ 
ìè ¿ì íà öå â³äïîâ³ìî? Ùî ñêàæåìî ¿ì, êîëè âîíè çàãëÿíóòü äî ³ñòîð³¿ ñâî¿õ 
êóëüòóðíèõ ³íñòèòóö³é, ñâî¿õ «Ïðîñâ³ò», ñâî¿õ âèäàâíèöòâ, ñâî¿õ íàóêîâèõ òî-
âàðèñòâ, ³ êîëè ïîáà÷àòü, ùî íåìà òàì øëÿõåòñüêèõ ïð³çâèù, êîëè ïîáà÷àòü, 
ùî ò³, êîòð³ êîëèñü íå õîò³ëè äàâàòè çåìëþ ñåëÿíèíîâ³, ãîâîðÿ÷è, ùî éîìó 
ò³ëüêè «êóëüòóðà» ïîòð³áíà, ñàì³ ïîò³ì, çàäåðæàâøè çåìëþ â ñâî¿ì ïîñ³äàíí³, 
íå äàëè çëàìàíîãî øàãà äëÿ ï³äíåñåííÿ ö³º¿ êóëüòóðè... Ìè ïîâèíí³ íàøèìè 
äóõîâíèìè ³ ìàòåð³àëüíèìè ñèëàìè, ÿê³ â ö³ì êðàþ ó âåëè÷åçí³é ÷àñòèí³ ìàºìî 
³ ïðåäñòàâëÿºìî, ïîïèðàòè ì³ñöåâó êóëüòóðó öüîãî êðàþ ³ íàðîäó, êóëüòóðó, 
êîòðà ìîæå áóòè ò³ëüêè óêðà¿íñüêà, à öå òèì á³ëüøå, ùî öÿ êóëüòóðà, ÿê öå âêà-
çóº íàøå ìèíóëå, íå ÷óæà íàì, ùî ìàºìî â ñîá³ âåëèêó ¿¿ ÷àñòèíó, âèòâîðåíó 
â³êîâèì æèòòÿì íà ö³é çåìë³ ³ çàâäÿêè ïðàö³ íàøîãî íàðîäó äëÿ íàñ...».

Ó Êðàêîâ³ Â. Ëèïèíñüêèé äðóæèâ ç Áîãäàíîì Ëåïêèì. Îñòàíí³é ââàæàâ Ëè-
ïèíñüêîãî â÷åíèì ïîëüñüêîãî ðîäó ç Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, ÿêèé ïåðåéíÿâñÿ ³äåºþ 
ïðèâîðîòó äî óêðà¿íñòâà ñïîëüùåíî¿ óêðà¿íñüêî¿ øëÿõòè. Ëèïèíñüêèé ïî-
áóâàâ íà ëåêö³ÿõ Á. Ëåïêîãî, çîêðåìà, íà îäí³é ç íèõ, íà êîòð³é ãîâîðèâ ïðî 
Ïàíòåëåéìîíà Êóë³øà. Ï³ñëÿ ëåêö³¿ áëèæ÷å çàï³çíàëèñÿ, äîâãî ðîçìîâëÿëè íà 
òåìè ìèíóëî¿ ³ ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè. ¯õ ïîãëÿäè íà óêðà¿íñüêó ìèíóâøèíó áóëè 
ñõîæ³, îáèäâà çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó. Â³ä òîãî ÷àñó îáèäâà ñï³âïðàöþâàëè íà 
êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîìó ïîë³. Íà äåñÿòü ðîê³â ñòàðøîãî â³ä ñåáå Ëåïêîãî ìàâ 
çà ñâîãî ïðèÿòåëÿ, ç ÿêèì ä³ëèâñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè, ³äåÿìè òà íàóêîâèìè äî-
ñÿãíåííÿìè â ³ñòîðè÷íèõ äîâ³äêàõ. Äèñêóòóâàëè ïðî ïîòðåáó â³äïîâ³äíî¿ âè-
õîâíî¿ ëåêòóðè äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî ïîâåëà á éîãî íà øëÿõ äåðæàâ-
íî-òâîð÷îãî äóìàííÿ. Â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Ëåïêèé áà÷èâ ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïó 
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³äåàëüíîãî ìóæà, à Ëèïèíñüêèé –  ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Çàö³êàâ-
ëåííÿ Ëåïêîãî ³ñòîðè÷íîþ òåìàòèêîþ ìàâ âåëèêèé âïëèâ éîãî ìîëîäøîãî 
â³êó ùèðèé äðóã Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé (1882-1931) – çâåëè÷íèê ãåðî¿÷íî¿ 
ìèíóâøèíè Óêðà¿íè. 

Ñèëüíå âðàæåííÿ íà ïîåòà Ëåïêîãî ìàëà ìîíóìåíòàëüíà ïðàöÿ Ëèïèí-
ñüêîãî «Z dziejow Ukrainy» (1912). Â óêðà¿íñüêîìó ùîäåííèêó «Êðàê³âñüê³ â³-
ñò³» ç äàòîþ 14 ÷åðâíÿ 1941 ð. ïîÿâèëàñÿ ïóáë³êàö³ÿ Á. Ëåïêîãî «Ìîÿ ïåðøà 
çóñòð³÷ ç Ëèïèíñüêèì», ÿêà â³äáóëàñÿ âîñåíè 1907 ðîêó. Â í³é âèñâ³òëèâ, ùî 
âîíà â³äáóëàñÿ îäíîãî äîùîâîãî âå÷îðà â ñàë³ Êðàê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, äå 
â³í âèêëàäàâ ãðàìàòèêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, à ï³ñëÿ ïåðåðâè ãîâîðèâ ïðî îêðåì³ 
òâîðè Ï. Êóë³øà. Äàëüøà ðîçìîâà ì³æ íèìè ïðîäîâæóâàëàñÿ â ïîìåøêàíí³ 
Ëåïêîãî íà âóëèö³ Ñîáºñüêîãî. Íà ïðîõàííÿ ïîåòà Ëèïèíñüêèé ñòàâ àêòèâ-
íèì ÷ëåíîì óêðà¿íñüêî¿ êðàê³âñüêî¿ ãðîìàäè. Ðîçìîâëÿëè âîíè ì³æ ñîáîþ 
ïî-óêðà¿íñüêè, ç ÷îãî Ëåïêèé çðîáèâ âèñíîâîê: «Ëèïèíñüêèé áàëàêàâ êðàùå, 
í³æ äåÿê³ íàääí³ïðÿíñüê³ çåìëÿêè, áî áàëàêàâ, ÿê, â³í êàçàâ, «ïî-ñ³ëüñüêè», 
ñåáòî ìîâîþ Ìàðêà Âîâ÷êà áåç ïîì³òíèõ ðóñèöèçì³â...». 

Íà ñòîð³íêàõ öüîãî æ íîìåðà ãàçåòè áóëî îïóáë³êîâàíî ùå îäíó ñòàòòþ 
Ìàð’ÿíà Êîçàêà «Ó äåñÿòèë³òòÿ ñìåðòè Âÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî». ¯¿ àâòîð âè-
ÿâèâ ó Ëèïèíñüêîãî «ð³äêó ïðèêìåòó äóõà», áî, ìàáóòü, í³õòî íå ìàâ íàñò³ëüêè 
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³äâàãè, ùîá ã³ðêó ïðàâäó ñêàçàòè â î÷³ îáîì ñòîðîíàì íàö³î-
íàëüíîãî ðîç’ºäíàííÿ ì³æ ïîëÿêàìè é óêðà¿öÿìè â Óêðà¿í³. Ëèïèíñüêîìó âëî-
æèâ ñëîâà Øåâ÷åíêà: «Ñõàìåí³òüñÿ, áóäüòå ëþäè!», ï’ÿòíóþ÷è êîëîí³àëüí³ñòü 
ïîëüñüêî¿ øëÿõòè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, ÿê³é ïðîðîêóâàâ ê³íåöü ¿õíüîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ øëÿõîì âåëèêî¿ êàòàñòðîôè, ÿêà ñòàíå òàêîæ ¿¿ ìîãèëîþ. Îäíî-
÷àñíî Ëèïèíñüêèé ïðîáóâàâ ïåðåêîíàòè óêðà¿íñüêó ñâ³äîìó ³íòåë³ãåíö³þ, ùî 
íàö³îíàëüíèé óêðà¿íñüêèé ³íòåðåñ âèìàãàº âïëèâó â ðÿäè ñâ³äîìîãî óêðà¿í-
ñòâà ÿêíàéá³ëüøå çåìëåâëàñíèê³â...». Íàðåøò³, Ì. Êîçàê ïîêàçàâ Ëèïèíñüêî-
ãî ÿê «íåïîõèòíîãî ³ â³ðíîãî ñâî¿é ³äå¿, ñëóãó ð³äíîãî êðàþ», ÿêèé «ïîìåð ç â³-
ðîþ, ùî ëþäè ³ íàðîäè º çä³áíèìè äî îçäîðîâëåííÿ, ùî íàö³¿ º òàêèìè, ÿêèìè 
¿õ ñòâîðèòü ¿õí³é ïðîâ³ä...».

Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â ßãåëëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ â 1906 ð. Ëèïèíñüêèé îäðó-
æèâñÿ ç Êàçèìèðîþ Øóì³íñüêîþ òà âè¿õàâ ç íåþ äî Æåíåâè, ùîá âèâ÷àòè 
ñîö³îëîã³þ ó òàìòåøíüîìó óí³âåðñèòåò³. ×åðåç òóáåðêóëüîç ïðîáóâ òàì ëèøå 
îäèí ð³ê.  Â’ÿ÷åñëàâ Êàçèìèðîâè÷ ïîâåðíóâñÿ äî Êðàêîâà, ùîá çàê³í÷èòè óí³-
âåðñèòåòñüêå íàâ÷àííÿ. Ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ 1908 ð. Ëèïèíñüêèé æèâ ó 
Êðàêîâ³ òà ó ñâîºìó ìàºòêó íà Óìàíùèí³, êîòðèé ïîäàðóâàâ éîìó éîãî äÿäüêî. 
Òóò ðîç³éøîâñÿ ç æ³íêîþ, ÿêà íå ïîä³ëÿëà íàö³îíàëüí³ ïîãëÿäè ñâîãî ÷îëîâ³êà. 
Íå äèâëÿ÷èñü  íà òðóäíîù³, æèâ ñàì³òíèêîì õë³áîðîáñüêîþ ïðàöåþ, çàéìà-
þ÷èñü ³ñòîðè÷íèìè ñòóä³ÿìè. Àãðîíîì³÷í³ çíàííÿ, ÿê³ çàñâî¿â íàâ÷àþ÷èñü ó 
ßãåëëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³, äóæå éîìó ïðèãîäèëîñü. Ó öüîìó ÷àñ³ â³í ñïîñòå-
ð³ãàâ çà â³äíîñèíàìè îïîëÿ÷åíî¿ óêðà¿íñüêî¿ øëÿõòè â Óêðà¿í³ òà óêðà¿íñüêèì 
íàðîäîì ³ çàâäàâàâ ñîá³ ïèòàííÿ, ÷è áóäå âîíà æèòè ç íàðîäîì, à ÷è ñòàíå 
íà ïîçèö³¿ êîëîí³çàòîð³â? Ðåçóëüòàòîì éîãî îáñåðâàö³é ïîñòàëà âæå ðàí³øå 
íàâåäåíà ïðàöÿ «Øëÿõòà íà Óêðà¿í³», â êîòð³é çîáðàçèâ  øëÿõòó â Óêðà¿í³ òà ¿¿ 
ó÷àñòü â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà òë³ ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî (Êðàê³â, 1909). 

Ïîâåðíóâøèñü  äî ïîä³é Õìåëüíè÷÷èíè, çîêðåìà äî íàö³îíàëüíî-âè-
çâîëüíî¿ â³éíè 1648-1654 ðð., îïèñàâ áîðîòüáó çàïîðîçüêèõ êîçàê³â ïðîòè 
ïîëüñüêèõ â³éñüê, Êð³ì ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, íàãàäàâ ùå é ïðî 
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êè¿âñüêîãî ïîëêîâíèêà Ìèõàéëà Êðè÷åâñüêîãî, ÿêîìó Ëèïèíñüêèé ïðèñâÿ-
òèâ îêðåìó ìîíîãðàô³þ ï³ä íàçâîþ «Stanislaw-Michal Krzyczewski». Ç êîæíî¿ 
¿¿ ñòîð³íêè ïðîðîñòàº ³äåÿ óêðà¿íñüêî¿ ñàìîñò³éíî¿ é íåçàëåæíî¿ äåðæàâè. Ç 
ðÿäó ³íøèõ ïðàöü Ëèïèíñüêîãî ïîòð³áíî íàçâàòè ùå òàê³: «Äàíèëî Áðàòêîâ-
ñüêèé» (1908), «Ãåíåðàë àðòèëåð³¿ Âåëèêîãî Êíÿç³âñòâà Ðóñüêîãî» (1909), «Àð³-
ÿíñüêèé ñîéìèê â Êèñåëèí³ â ìàþ 1638 ð.» (1910)  é îñîáëèâî ðîáîòó «Óêðà¿íà 
íà ïåðåëîì³ 1657-1659» (1920). Âàãîìå çíà÷åííÿ ìàëà òîä³ ïåðøà ìîíîãðà-
ô³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà Êðè÷åâñüêîìó,  ñïîäâèæíèêó Á. Õìåëüíèöüêîãî, ùî ïîõîäèâ 
ç óêðà¿íñüêî¿ áåðåñòåéñüêî¿ øëÿõòè, Ñïåðøó  ñëóæèâ ó ïîëüñüêîìó â³éñüêó, 
à ç 1643 ð. ñòàâ ïîëêîâíèêîì ÷èãèðèíñüêèõ êîçàê³â. Ïîõîäèâ ç óêðà¿íñüêîãî 
ñïîëüùåíîãî é îêàòîëè÷åíîãî øëÿõåòñüêîãî ðîäó, çãîäîì ñòàâ çíàéîìèì ç 
Á. Õìåëüíèöüêèì, âðåøò³ ³ éîãî êóìîì. Âçÿâ çààðåøòîâàíîãî ãåòüìàíà íà ïî-
ðóêè ³ âèïóñòèâ éîãî íà âîëþ, à ïîò³ì ïðèñòàâ äî ïîâñòàííÿ Õìåëüíèöüêîãî. 
Ïîâåðíóâøèñü äî ïðàâîñëàâíî¿ â³ðè, ñâîº æèòòÿ ïîâ’ÿçàâ ç áîðîòüáîþ Â³éñü-
êà Çàïîðîçüêîãî. Ïðè â³äáèâàíí³ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîãî â³éñüêà ïîõîäîì íà 
Óêðà¿íó, Ñòàí³ñëàâ-Ìèõàéëî, çà äàíèìè, âêàçàíèìè íà 412 ñòîð³íö³ ÓÐÅ ï³ä 
ãàñëîì «Êðè÷åâñüêèé», «òÿæêî ïîðàíåíèé ïîòðàïèâ ó ïîëîí. Â³äìîâèâøèñü 
âèäàòè âîðîãîâ³ â³éñüêîâ³ ïëàíè Á. Õìåëüíèöüêîãî, Êðè÷åâñüêèé çàïîä³ÿâ 
ñîá³ ñìåðòü». 

Íà ï³äñòàâ³ ñòóä³é ³ñòîðèêà Ëåâà Á³ëàñà íàä àðõ³âíèìè ìàòåð³àëàìè Ëè-
ïèíñüêîãî, â³í íàâ³â, ì³æ ³íøèì, ïðî ñìåðòü Êðè÷åâñüêîãî, ÿêà íàñòàëà 31 
ëèïíÿ 1649 ðîêó. Ó òîé äåíü ðîçïî÷àâñÿ á³é ï³ä Ëîºâîì ïîíàä äâàäöÿòèòè-
ñÿ÷íîãî ñåëÿíñüêî-êîçàöüêîãî â³éñüêà, íà ÷îë³ ÿêîãî áóâ Êðè÷åâñüêèé ïðîòè 
àðì³¿ ßíóøà Ðàäç³â³ëà, ëèòîâñüêîãî êîðîííîãî ãåòüìàíà, ÿêèé êåðóâàâ ïîëü-
ñüêî-ëèòîâñüêèì â³éñüêîì. Àòàêè êîçàöüêî¿ ê³ííîòè ³ ï³øîõîäö³â ëåäâå íå ðîç-
ãðîìèëè àðì³þ Ðàäç³â³ëà, àëå â îñòàíí³ ãîäèíè, êîëè ïðèáóëà í³ìåöüêà, óãîð-
ñüêà ³ ïîëüñüêà ï³õîòà, â³í êèíóâ óñ³ ñâî¿ ñèëè ³ çëàìàâ îáîðîíó êîçàê³â. Áóäó÷è 
âàæêî ïîðàíåíèì, Êðè÷åâñüêèé ïîìåð.

Íà ôîí³ á³îãðàô³¿ Êðè÷åâñüêîãî Ëèïèíñüêèé íàìàãàâñÿ ïîêàçàòè ïðèêëàä 
ïðî ó÷àñòü ñïîëüùåíî¿ øëÿõòè ó Âèçâîëüí³é â³éí³. Ëèïèíñüêîìó íàïèñàòè ïðî 
Êðè÷åâñüêîãî áóëî îáîðîííèì ñàìîñòâåðäæåííÿì. Âêàçàâøè íà äàâí³é çðà-
çîê ñâîãî ïîõîäæåííÿ, â³í ïåðåäàâ ñâ³é âëàñíèé ïåðåõ³ä äî íîâîâ³äíàéäåíî¿ 
Ðóñ³-Óêðà¿íè. Öèì òâîðîì â³í íåìîâáè çàêëèêàâ ïîëÿê³â-çåìëåâëàñíèê³â â 
Óêðà¿í³ íàñë³äóâàòè éîãî ïðèêëàä. Â ìîíîãðàô³¿ âêàçàíî áàãàòî ³ìåí òèõ, ùî 
ïðèãàäàëè ñîá³ ñâîº ïîõîäæåííÿ ³ ñòàëè ï³ä ïðàïîðîì Õìåëüíèöüêîãî. Ç ³ñòî-
ð³¿ â³äîìî ïðî íåëåãàëüíèé ç’¿çä ïîëÿê³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ùî çä³éñíèâñÿ 
1909 ð., ³ íà ÿêîìó âèñòóïèâ ç äîïîâ³ääþ Â. Ëèïèíñüêèé íà òåìó «Íàø ñòàí íà 
Ðóñ³-Óêðà¿í³».

Ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ëèïèíñüêîãî ïîêëèêàíî äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè 
ó öàðñüê³é àðì³¿.

Äîñëóæèâøèñü äî ñòàðøèíè, 1917 ð. â³í óêðà¿í³çóâàâ ñâîþ â³éñüêîâó ÷àñòè-
íó â Ïîëòàâ³. ßê ¿¿ êîìàíäèð, âèð³øèâ ïîâí³ñòþ ïåðåéòè â ðîçïîðÿäæåííÿ 
Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè (ÓÖÐ), ÿêà, îäíàê, íå ïðèéíÿëà éîãî ïðîïîçè-
ö³¿, áî ïîñòàâèëàñÿ äî íüîãî ç íåäîâ³ð’ÿì. Öåíòðàëüíà Ðàäà ââàæàëà íàðîäíó 
ïîë³ö³þ äîñòàòíüîþ äëÿ îáîðîíè êîðäîí³â Óêðà¿íè, êîëè ìîñêîâñüê³ íà¿çíèêè  
ãîòóâàëèñÿ äî ìàñîâîãî íàïàäó íà Óêðà¿íó, ùîá çíîâó ï³äêîðèòè ¿¿ ÷åðâîíî-
ìó Êðåìëþ. Âèçíàþ÷è êåð³âíèê³â Ðàäè íåçð³ëèìè äëÿ äåðæàâíîãî áóä³âíèö-
òâà, òîãî æ 1917 ð., Ëèïèíñüêèé âçÿâ ó÷àñòü â îðãàí³çóâàíí³ Óêðà¿íñüêî¿ Äå-
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ìîêðàòè÷íî¿ Õë³áîðîáñüêî¿ Ïàðò³¿, äëÿ ÿêî¿ íàïèñàâ ïðîãðàìó, îñíîâîþ ÿêî¿ 
áóëà ñóâåðåíí³ñòü Óêðà¿íè ç ïðàâîì íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü. Ãåòüìàíñüêó âëàäó  
29 êâ³òíÿ 1918 ð. î÷îëèâ  Ïàâëî Ñêîðîïàäñüêèé íà õë³áîðîáñüêîìó êîíãðåñ³, 
ñêëèêàíîìó Ñîþçîì çåìëåâëàñíèê³â. Â’ÿ÷åñëàâà Êàçèìèðîâè÷à áóëî îáðà-
íî ïîñëîì â³ä Óêðà¿íè ïðè àâñòð³éñüêîìó óðÿä³ ó Â³äí³. Ï³ñëÿ çðå÷åííÿ âëàäè 
Ñêîðîïàäñüêîãî 14 ãðóäíÿ 1918 ð., Äèðåêòîð³ÿ ÓÍÐ ïðîäîâæèëà Ëèïèíñüêî-
ìó éîãî ïîñîëüñüêèé ìàíäàò ó Â³äí³. Íà ö³é ïîñàä³  â³í áóâ äî ÷åðâíÿ 1919 
ðîêó. Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ïåðåäàâ ñïðàâè ïîñîëüñòâà ñâîºìó çàñòóïíèêîâ³ é 
ïå ðåéøîâ äî ñàíàòîð³¿ â Áàäåí³, à çãîäîì ïîñåëèâñÿ â Ðàéõåíàó. Òàì â³í  ïðî-
æèâ á³ëüøå í³æ ñ³ì ðîê³â, íå âðàõîâóþ÷è ê³ëüêà ïî¿çäîê äî Â³äíÿ òà Áåðë³íà, 
äå íà çàïðîøåííÿ Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî ïðàöþâàâ â Óêðà¿íñüêîìó Íàóêîâîìó 
²íñòèòóò³ ó 1926-1927-ìó ðîêàõ. ²íñòèòóò áóëî â³äêðèòî 10 ëèñòîïàäà 1926 ð. 
Â íüîìó â³í î÷îëèâ êàòåäðó ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Ó öåé ïåð³îä ðîç-
ãîðíóëàñü íàé³íòåíñèâí³øà ä³ÿëüí³ñòü Ëèïèíñüêîãî. 
      Äî äóìîê ñâîãî 1912 ðîêó âèäàíîãî òâîðó «Z dziejow Ukrajiny», ïðèñâÿ÷å-
í³é ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à ³ âèäàíîãî ïîëüñüêîþ ìîâîþ, ïîñò³éíî 
ïîâåðòàâñÿ, âêëàäàâ äî íèõ ïðèíàã³äí³ ñïîñòåðåæåííÿ òà íîâ³ ³äå¿ ñòîñîâíî 
Õìåëüíè÷÷èíè. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïðîòÿãîì âîñüìè ðîê³â (1912-1920) â³äáó-
ëàñÿ åâîëþö³¿ â ïîãëÿäàõ ³ ñâ³òîãëÿä³ Â. Ëèïèíñüêîãî. «Óêðà¿íñüêå äåðæàâíå 
áóä³âíèöòâî 1917-1920 ðîêàõ çàçíàëî â ï³äñóìêó ïîðàçêè ³ öå ïðèâåëî äî ïå-
ðåîö³íêè â÷åíèì ³ñòîðè÷íèõ ôàêò³â ³ ïîä³é. Â³äáóëîñÿ ïåðåì³ùåííÿ öåíòðó 
âàãè ³ ïðåäìåòó äîñë³äæåííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ øëÿõòè äî äåðæàâè ³ íàö³¿...», – çãà-
äóâàëè Âàñèëü òà Çîÿ ×óïðèíè. 
    Ïåðåáóâàþ÷è â Àâñòð³¿, Ëèïèíñüêèé ñòàâ îñíîâîïîëîæíèêîì, äóõîâíèì 
ïðîâ³äíèêîì òà ³äåîëîãîì ãåòüìàíñüêî-ìîíàðõ³÷íîãî ðóõó. Éîãî çàõîäàìè 
çàñíîâàíî «Ñîþç Óêðà¿íñüêèõ Õë³áîðîá³â-Äåðæàâíèê³â», ðå÷íèêîì ÿêîãî áóâ 
æóðíàë «Õë³áîðîáñüêà Óêðà¿íà». Íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó,  ðåäàêòîðîì ÿêîãî áóâ  
Ëèïèíñüêèé (âèéøëî 8 ÷èñåë çá³ðíèêà ó Â³äí³ 1920-1925), áóâ îïóáë³êîâàíèé 
éîãî îñíîâíèé ïîë³òè÷íèé òðàêòàò – «Ëèñòè äî áðàò³â õë³áîðîá³â». Òóò æå áóëè 
íàäðóêîâàí³ é ³íø³ éîãî ñòàòò³. Çãîäîì  «Õë³áîðîáñüêó Óêðà¿íó» áóëî  ïîíîâ-
ëåíî «Áðàòñòâîì Óêðà¿íñüêèõ Êëÿñîêðàò³â-Ìîíàðõ³ñò³â-Ãåòüìàíö³â» ó Ïðàç³. 
Çàâäÿêè öüîìó áðàòñòâó ïîáà÷èëè ñâ³ò çá³ðíèêè 1931 ³ 1933-ãî ðîê³â.

Ðîç³éøîâøèñü ó ïîãëÿäàõ ç Ñêîðîïàäñüêèì, Ëèïèíñüêèé ïîâåðíóâñÿ ç 
Áåðë³íà äî Àâñòð³¿ ³ â 1928 ðîö³ ïîñåëèâñÿ ó Áàäå´ó ïîáëèçó ì³ñòà ¥ðàö. Òàì 
õâîðîáà ëåãåíü çàãîñòðèëàñÿ, ïåðåíåñëàñü é íà ñåðöå, ÿêå íå âèòðèìàëî íà-
ïàäó ï³ä ÷àñ ïîáóòó â ñàíàòîð³¿ «Â³ííåðâàëüä». Òóò â³í ïîìåð 14 ÷åðâíÿ 1931 
ðîêó. Íàéáëèæ÷à ðîäèíà Ëèïèíñüêîãî ³ äðóç³ ïîäáàëè ïðî ïåðåâåçåííÿ éîãî 
îñòàíê³â äî ð³äíîãî ñåëà Çàòóðö³ íà Âîëèí³, äå â³í  18 êâ³òíÿ 1882 ðîêó.  2 ëèï-
íÿ 1931 ð. â³äáóâñÿ ÷èí ïîõîðîíó â êîñòåë³ íà êàòîëèöüêîìó êëàäîâèù³. Ï³ñëÿ 
ñìåðò³ ëèøå 39-ð³÷íîãî Â’ÿ÷åñëàâà (Âàöëàâà) Ëèïèíñüêîãî â Óêðà¿í³ íàñòàëè 
ùå ñòðàøí³ø³ ÷àñè í³æ ðàí³øå. Éîãî ³ì’ÿ áóëî çàáîðîíåíî çãàäóâàòè, à ÿêùî 
³ çãàäóâàëîñÿ, òî ò³ëüêè ç òàâðîì «áóðæóàçíîãî íàö³îíàë³ñòè» ³ «âîðîãà íàðî-
äó».

Áóäó÷è ãëèáîêî â³ðóþ÷èì ðèìî-êàòîëèêîì, Ëèïèíñüêèé ö³êàâèâñÿ òàêîæ 
ðåë³ã³éíèìè ñïðàâàìè. ªâàíãåë³º ³ õðèñòèÿíñüêà â³ðà â æèòò³ íàðîäó ³ â æèò-
ò³ äåðæàâè íå áóëè ÷èìîñü äðóãîðÿäíèì, à íàéòðèâê³øèì ôóíäàìåíòîì äëÿ 
âïîðÿäêîâàíîãî æèòòÿ. Ñâî¿ ÷óäîâ³ äóìêè ó ö³é ä³ëÿíö³ âèñëîâèâ â ö³íí³é ïðàö³ 
«Ðåë³ã³ÿ ³ Öåðêâà â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè», âèäàíî¿ 1925 ³ 1933 ðîêàõ. Ó í³é ï³ä êðåñëèâ, 
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ùî ò³ëüêè ãëèáîêà â³ðà â Áîãà ïîëåãøèòü óñ³ì çåìëÿêàì äîñÿãòè ñï³ëüíîãî ³äå-
àëó. «Íå íàä³ÿ íà òó ÷è ³íøó íàãîðîäó â ö³ì çåìí³ì æèòòþ äîïîìîæå íàøîìó 
ïîêîë³ííþ âèêîíóâàòè áåçì³ðíî òÿæêèé òà ã³ðêèé îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí Óêðà¿íè 
³ äîðîáëÿòè òå, ÷îãî íå âñòèãëè çðîáèòè ïîïåðåäí³ ïîêîë³ííÿ. Ïîìîæå íàì 
â öüîìó ò³ëüêè â³ðà, ïîêëàäåíà íà íàñ Áîæèìè çàêîíàìè...», – ïèñàâ Ëèïèí-
ñüêèé. Ñâî¿ìè ïîãëÿäàìè ïðàãíóâ ñïðèÿòè  ñï³âïðàö³ ì³æ öåðêâîþ ³ äåðæà-
âîþ ÿê äâîìà àâòîíîìíèìè ÷èííèêàìè. Ëèïèíñüêèé –  îäèí ³ç òèõ ãàðÿ÷èõ 
óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â, ùî ï³øëè â æèòò³ íå ïî êðîâíî-ïëåì³íí³é ë³í³¿, à çà ãî-
ëîñîì óêðà¿íñüêî¿ çåìë³ ÷è, ÿê â³í ãîâîðèâ, çà ãîëîñîì «òîãî ì³ñöÿ, äå ñóäèâ 
íàì Ãîñïîäü íàðîäèòèñÿ». Éîãî ïðåäêè ïîõîäèëè ç ïîëüñüêîãî Ìàçîâøà, àëå 
óðîäæåíåöü âîëèíñüêî¿ çåìë³ òà ïîêëèê   óêðà¿íñüêî¿ çåìë³ áóâ ñèëüí³øèé. Â³í 
ïîâí³ñòþ â³ääàâñÿ ñëóæ³ííþ óêðà¿íñüê³é ³äå¿.

Íàóêîâî-ïèñüìåííèöüêà ñïàäùèíà Â. Ëèïèíñüêîãî, éîãî ðîáîòè  ´ðóíòó-
þòüñÿ  íà ³äåÿõ õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè, íà ëþáîâ³ äî Áîãà ³ äî ïðàâäè. Ïðîô. 
²âàí Êðèï’ÿêåâè÷ íàçâàâ ¿õ «åïîõàëüíèìè ïðàöÿìè», ùî òâîðèëè ö³ëèé ëàíöþã 
ïðåö³ííèõ ³ñòîðè÷íèõ ìîíîãðàô³é, íåçàì³ííèõ ó âèâ÷åíí³  äîáè Õìåëüíèöü-
êîãî. Ëèïèíñüêîãî íå ö³êàâèëî ïèòàííÿ êóëüòóðíèöüêîãî óñâ³äîìëåííÿ, ÷è 
ïèòàííÿ, õòî äîáðå ãîâîðèòü ïî-óêðà¿íñüêîìó. Â îñîá³ öüîãî íàóêîâöÿ çíàé-
øîâñÿ ³ñòîðèê, ÷è ÿê õòîñü ³ç äîñë³äíèê³â éîãî æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³ íàçâàâ –  «áóâ 
ãåðîºì, ùî ôîðìóâàâ ³ñòîð³þ».

Ç äåÿêèìè äóìêàìè Ëèïèíñüêîãî íå ïîãîäæóâàâñÿ Äìèòðî Äîíöîâ, ÿêèé 
ñâîãî ÷àñó ðîçäóâàâ íå³ñòîòíèé ìîìåíò ïèñàíü ³ñòîðèêà, íàçèâàþ÷è ìîñêàë³â 
– «ð³äíèìè áðàòàìè ïî êðîâ³, äóõó, ³ êóëüòóð³, à óêðà¿íñüêèé íàðîä ³ ðîñ³éñüêèé 
– áðàòí³ìè íàö³ÿìè» («Õë³áîðîáñüêà Óêðà¿íà», Â³äåíü, 1921, çá³ðíèê 3, ñòîð. 
63). Äî ïåâíî¿ ì³ðè Äîíöîâ ìàâ ðàö³þ, áî çàêèäàâ Ëèïèíñüêîìó ïðî «ï³äíî-
øåííÿ çàñëóãè ðîñ³éñüêîãî ãåíåðàëà Çàëºñüêîãî (ÿê îäíîãî ç áàãàòüîõ), ÿêèé 
âî ³ì’ÿ ö³º¿ íàøî¿ ïîïåðåäíüî¿ ³ñòîðè÷íîþ ìèíóâøèíîþ ñòâîðåíî¿, òàêî¿ à íå 
³íøî¿, ðåàëüíî¿, à íå ôàíòàñòè÷íî¿, ïîë³òè÷íî¿ òðàäèö³¿, ñëóæèâ â³ðîþ ³ ïðàâ-
äîþ äåðæàâ³ ðîñ³éñüê³é» («Õë³áîðîáñüêà Óêðà¿íà», Â³äåíü, 1924-25, êí. 5, ñòîð. 
281-282). Àëå ïðàâäîþ º, ùî Ëèïèíñüêèé ñïèðàâñÿ íà ³ñòîðè÷í³ äàí³, ³ çàòå 
éîìó ïîøàíà. ²ñòîðè÷íå ìèñëåííÿ Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî îð³ºíòóâàëîñÿ 
íà óêðà¿íñüê³é íàö³îíàë³ñòè÷í³é òà äåìîêðàòè÷í³é ïîçèö³¿ ³ñòîðèêà, âèäàòíîãî 
ïîë³òè÷íî-ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, â÷åíîãî òà ïóáë³öèñòà Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà 
(1841-1895) òà Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî (1866-1934) – ³ñòîðèêà, ïóáë³öèñòà, 
ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à òà âèçíà÷íîãî îðãàí³çàòîðà óêðà¿íñüêî¿ íàóêè, àâòîðà «²ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè-Ðóñ³». Ïðî öå ñàìå íàãîëîøóâàâ ³ ßðîñëàâ Ïåëåíñüêèé â  ñòàòò³ 
«Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé» òà íà ñòîð³íêàõ óêðà¿íñüêî¿ ïðåñè  ä³àñïîðè. «Ö³ëà 
íèçêà îñíîâíèõ äóìîê Ëèïèíñüêîãî, ÿê³ ñüîãîäí³ ëèøàþòüñÿ äàë³ àêòóàëüíè-
ìè, à íàâ³òü çàðèñîâóþòüñÿ ñüîãîäí³ ùå ç á³ëüøîþ ãîñòðîòîþ, í³æ öå áóëî ó 
÷àñ íàïèñàííÿ «Ëèñò³â äî õë³áîðîá³â», – çãàäóâàâ Á. Ïåëåíñüêèé. Â³í ñì³ëè-
âî çàÿâèâ, «ùî Ëèïèíñüêèé ïðîäîâæóâàâ âèêîíóâàòè òå, ùî çàïî÷àòêóâàëè 
ðîáèòè õëîïîìàíè, à ñàìå – ïîâåðíåííÿ ñïîëîí³çîâàíî¿ øëÿõòè äî íàðîäó». 
Â’ÿ÷åñëàâ Ëèïèíñüêèé ïîãîäæóâàâñÿ ç äåìîêðàòè÷íèìè ïîãëÿäàìè Ì. Ãðó-
øåâñüêîãî, ÿêèé äîáà÷àâ óêðà¿íñüêå íàö³îíàëüíå â³äðîäæåííÿ â ðåë³ã³éíèõ 
ðóõàõ ³ áðàòñòâàõ, ó êîòðèõ ñõîäèëèñü ³ ñòèêàëèñü ì³æ ñîáîþ ëþäè «ð³çíîãî 
ñòàíó ³ â³ðîâèçíàíü». 

Ñòàðàííÿìè ßðîñëàâà Ïåëåíñüêîãî 1991 ð. ó Ô³ëàäåëüô³¿ ïîÿâèëîñÿ óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ íàóêîâå âèäàííÿ ³ñòîðè÷íîãî òâîðó Â. Ëèïèíñüêîãî «Óêðà¿íà 
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ергі  ОР Е К Й

Кілька слів про російсько-ефіопського поета Пушкіна
Прочитав про шахрайські вправляння пропагандистів країни-агресора 

щодо російсько-українського поета  евченка і згадав один давній епі-
зод. Був весняний ранок  року. На моєму робочому столі я тоді керував 
відділом культурно-гуманітарних питань З  України  задзеленчав теле-

он. оли співрозмовниця відрекомендувалася, виявилося, що це досить 
відома київська російськомовна письменниця. Я знав її особисто, вона ж не 
здогадувалася, з ким розмовляє, знала тільки мою посаду. Приводом для 
дзвінка був майбутній ювілей Пушкіна. В міру того, як викладала аргумен-
ти, жінка дедалі сильніше розпалювалася. А як ми будемо ділити Пушкіна, 

евченка?   врешті-решт емоційно запитала вона, відокремивши таким 
чином себе хай там як, але киянку  від України, яку за її логікою, мабуть, як 
державний службовець уособлював я.

евченка ми ділити не будемо, а Пушкіна діліть з іопією  Я й за-
раз готовий повторити ту разу. А надто для шевченкознавців  з ос-
сотруднічєства про деструктивну роль якого після семи років військової 

ази російської агресії маємо цілу бібліотеку літератури, та й я списав чима-
ло паперу  ось посилання на один такий матеріал, датований ще серпнем 

íà ïåðåëîì³ 1657-1659. Çàì³òêè äî ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî áóä³âíèö-
òâà â 17 ñòîë³òò³ (Êè¿â, Â³äåíü, 1920), ÿêó áóëî ïåðåâèäàíî 1954 ðîêó. Íàä öèì 
âàæëèâèì âèäàííÿì ïðàöþâàëà ñï³ëüíà êîëåã³ÿ – ÷ëåíè ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ 
àðõåîãðàô³¿ ÀÍ Óêðà¿íè òà â³äïîâ³äàëüíà ðåäàêòîðêà Õðèñòèíà Ïåëåíñüêà. 
Êíèãà ç òâîðàìè Ëèïèíñüêîãî ñòàëà â Óêðà¿í³ äóæå ïîòð³áíîþ. Íà ïðèêëàä³ 
äàâíîìèíóëèõ íåâäà÷ ïîêàçóº óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ ïðàâèëüíèé øëÿõ äî 
óñï³øíîãî âò³ëåííÿ ³äå¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³.

Â îñîá³ Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ìàºìî  ³ñòîðèêà, ÿêèé âèñóâàâ ñâ³òë³ ìî-
ìåíòè â óêðà¿íñüêîìó ìèíóëîìó. Áóâ óêðà¿íñüêèì ìèñëèòåëåì, â³äñòîþâàâ 
íåìèíó÷³ñòü  ðîçáóäîâè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè âëàñíèìè ñèëàìè. Â³í ïðàâèëü-
íî ïèñàâ, ùî «í³õòî íàì íå çáóäóº äåðæàâè, êîëè ìè ñàì³ ¿¿ ñîá³ íå çáóäóº-
ìî...». 

Óñå âèùå íàâåäåíå º ñêðîìíîþ ñïðîáîþ îõàðàêòåðèçóâàòè ïîñòàòü äîñë³ä-
íèêà ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî, âèçíà÷íîãî íàóêîâöÿ. Â³í ñòâåðäæóâàâ, ùî «áåç 
ñèëè ìå÷à, áåç ñèëè ô³çè÷íîãî ïðèìóñó, ÿêà îä ïî÷àòêó ³ äî ê³íöÿ ñâ³òó áóëà, 
ºñòü ³ áóäå ïðåðîãàòèâíèì ìîíîïîëåì, îçíàêîþ ³ ñóòòþ äåðæàâè, í³ÿêà ñèëà 
ãðîìàäñüêà íå ìîæå àí³ çàáåçïå÷èòè ñåáå, àí³ ðåàë³çóâàòè ñâî¿õ îñòàòî÷íèõ 
áàæàíü...». Öüîãî íàì, óêðà¿íöÿì, íàéá³ëüøå ïîòð³áíî â áîðîòüá³ ïðîòè ðîñ³é-
ñüêîãî àãðåñîðà òà éîãî «ìèðîòâîðö³â» íà Äîíáàñ³ òà â îêóïîâàíîìó Êðèìó.

Ïàâëî ËÎÏÀÒÀ
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 року коментар для Укрін орму: : . . -
- - - - - , але ця контора  та її шевченкознавці  в ци-

вільному, як бачимо, і досі псують повітря в Україні своїми викидами.
От мені й захотілося перемкнути їхню увагу на їхнє всьо, на російсько-е і-

опського поета Пушкіна. Адже існує чимало пов’язаних з ним сторінок, 
невідомих пушкіністам ні з літературного, ні з еесбешного середовища. 
Взяти хоча б оцей уривок зі статті про Пушкіна видатного кубинського по-
ета Хосе арті, надрукованої  серпня  року в нью-йоркській газеті 

 :
У оскві відбувалося святкування з нагоди встановлення пам’ятника 

Пушкіну, російському апостолу й поету. Заслужена шана віддавалася з уро-
чистим блиском  виступали визначні промовці й читалися знамениті вірші, 
однак лунали і голоси заперечників. Невже народ обожнює і ненавидить 
його водночас?..

Нещодавній естиваль у оскві став політичною агітацією, позначеною 
страшними звинуваченнями та народним ставленням. Народ знав Пушкіна 
напам’ять, але хотів покарати його малодушність. Покарання було безжаль-
ним. тавши історіогра ом царя, він перестав бути щирим другом народу. 
Він поцілував батіг, який намагався зламати. осіяни переконані, що вчин-
ки генія повинні відповідати обіцянкам, що лунають у його піснях. уку му-
сить надихати розум. ало написати патріотичну стро у, нею треба жити. 
У похмурій російській політиці існують лише дві партії: шмагані раби та 
їхні пани. Хто не має мужності бути чесним у російській політиці, не може 
вважатися чесною людиною. Нарікаючи на біди співвітчизників, Пушкін 
зрештою погладив та уславив руку, що їх спричиняла.

Поетів талант був свіжим, плідним і могутнім. Проспер еріме, який 
переклав його твори вишуканою ранцузькою, говорить про нього як про 

першого поета своєї доби . Знавець усієї літератури, еріме, вимовив ці 
слова у дні Аль реда де юссе та Віктора юго

Байрон помер, поклавши на свою ліру шпагу. Пушкін переважав його як 
поет, але не як людина. е правда, що він не досягнув величних вершин, 
на які зійшов англієць. Байрон бачив несправедливість і картав її. Пушкін 
підніс проти неї голос, а потім перетворився на її камергера та історіогра а. 
Він був більш людяним, більш вигадливим, більш спонтанним і більш на-
ціональним поетом, ніж Байрон, але менш мужнім, і зовсім не прагнув по-
мерти в ім’я свободи. Пушкін міг би дожити до старості, Байрон  ні. мерть 

 це право тих, чиї життя присвячені правам людини  життя пристрасні, 
самовіддані та горді

Так  років тому сказав Хосе арті.
Я ж завершу ці нотатки своїм давнім, але не настільки чотиривіршем:

ПУ ІН І ВЧ Н О
Один як про найвищу нагороду

юб’язним бути захотів народу.
А другий  без ніяких нагород 
Був сам народ.
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а са 
оногра ія . В. ов н країнська рима в 

системі мови і в мовній практиці Київ, 0 0. – 4  
с.  розробля  нові напрями – лінгвісти н  римологію, 
об’ ктом якої  співзв ні слова та римогра ію – 
теорію, історію та практик  кладання словників 
рим. загальнюю и та поглиблюю и класи н  теорію 
рими, авторка пропон  лінгвісти н  концепцію 
рими, о р нт ться на понятті римового простор  
та його основної одиниці – римоніма.

 додатк  до моногра ії подано новаторські словники словник-індекс термінів 
римології та римогра ії, словник римових асоціацій, словник рагмента римового 
простор  власної назви країна . пер е на ковій і к льт рній громадськості 
запропоновано для ознайомлення р кописні словники рим . Котляревського, 
кладені в 0-х рр.  ст.

У     
    

 
екс к а і н  с к а нс к   

е і , іс і  і ак ка

   
Витоки римогра і ного опис  країнської лексики ле ать в країнських 

словниках I  ст.: це б ли спроби ормальної систематизації слів для їх 
подання в одній словниковій статті, серед таких гнізд траплялися й римові. 

клада  ловника країнської мови  П. . ілецький- осенко намагався 
згр п вати лексик  на основі ормальної спільності як по аткових астин 
слів, так і кінцевих:

Бабуня, бабуся, бабуненька, бабусенька , с. 48  -ва Оконч. корень 
многих имен женского рода, прямой, ед. ч., напр.: буква, клюква, бритва, 
котва, брюква, Литва и проч., во мн. ч. -вы; также: голова, брова, слава, 
корова, отава, облава и проч. , с. .

ніздові статті трапляються тако  в ін их словниках: ловарі малор ського 
нарі я  . . А анась ва- бинського, ловарі малоросійських ідіомів  

. В. акревського:
Дурити <...> Обдурити, Одурити 3, с. 319
Кивуха, Моргуха, Цокотуха, Ляскуха, от глагола кивати, моргати, 

цокотати, ляскати, говорится о ветренных женщинах 3, с. 3 1
Мова <...> Вымова, Змова, Змовины, Розмова, Умова 3, с. 39 .

има як самостійний лексикогра і ний об’ кт пер е потрапила в коло 
інтересів країнських на ковців  0-х рр. мин лого століття.  аркові 
19  р.  а кових записках на ково-дослід ої катедри історії країнської 
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к льт ри  б ло оп бліковано невеликий за обсягом  одного твор , о 
його клав . П. інкін за сприяння . . аляр – як додаток до детального 
аналіз  рим вання в поемі . . ермонтова емон  инкин, с. 301-305 . 

ослід ення мало цілісний характер саме завдяки доданом  римарію, який 
підтверд вав та ілюстр вав теорети ні поло ення статті. ловни ок містив 
5 0 паспортизованих римових пар і ланцю ків, розта ованих за ал авітом 
пер их римокомпонентів1.

Власне країнськ  римогра ію запо атк вала робота над словником 
ев енкових рим. я сторінка лексикогра і ної ев енкіани тривалий ас 

б ла маловідомою. . . рин згад вав: а по атк  30-х років е б ла спроба 
скласти ловник рим ев енка.  Київській ілії нстит т  . ев енка К  

 про есор . инявський складав ловник рим . . ев енка, том  
допомагав аспірант . Кирилюк, ...  але картотека не збереглася   1, 
с. . а підставі звітів Київської ілії нстит т  . ев енка П. . риценко 
з’яс вав, о на ковці одним зі своїх пер о ергових завдань вва али 
дослід ення поетової рими з кладанням  перспективі відповідного словника. 

. . инявський дол ився до роботи в ервні 19 9 р. і спрям вав її в р сло 
лінгвісти ного тл ма ення рим. а 1930 р. для майб тнього словника рим 
б ло виготовлено 3 50 карток риценко, с. 4-5 . ослідники історії нстит т  
літерат ри ім. . . ев енка А  країни засвід ють, о працівники станови 
кладали й сам словник рим з нале ним коментарем  нстит т..., с. 1 9 . 
авер ити працю, на д мк  В. В. тковського, завадила складна політи на 

сит ація тк. , с. 1- .
а 30-ті рр. припада  по аток римогра і ної діяльності невідомого 

на им с асникам збира а країнських рим В. В. тковського – ілолога, 
бібліогра а і кра знавця.

 дово нний ас б ли й ін і спроби кладання  силами ент зіастів, які 
працювали незале но один від одного. Варто зокрема назвати письменників 
Віктора Вера В. П. еревка  та ідію алек  . . орнобицьк . хні 
напрацювання не збереглися. ормативний римарій , як визна ив анр 
праці Віктора Вера В. В. Ковалевський, б ло кладено  1940 р., р копис містив 
кілька десятків тися  римових пар, але загин в під ас по е і Ковалевський, 
с. 111 . Відомо, о свій р копис ловник країнських рим  підгот вав 
письменник із Пря ів ини ван ацинський псевдонім арас стап к .

к о протягом пер ого етап  країнської римогра ії 0-50-ті рр.  ст.  
оден словник країнських рим так і не б ло оп бліковано, то в 0- 0-ті рр. 

з’явилися пер і спіхи як  практиці кладання римаріїв, так і в дослід енні 
теорети них проблем.

еорія країнської римології і римогра ії пов’язана з іменем мовознавця 
. . ередни енка. Автор праць зі стилістики і к льт ри мови, лексикології, 
разеології та синтаксис , а тако  із методики викладання мови в колі, він 

ввів великий розділ про рим  в арисах із загальної стилістики с асної 
країнської мови  19 .

Підхід еного до рими мо на вва ати лівоцентри ним на противаг  
панівном  на той ас текстоцентри ном . оваторство . . ередни енка 
полягало в том , о він зверн в ваг  лінгвістів на рим  як на повноцінний 

1 ей принцип кладання матеріал  російські лексикогра и зберегли в повном  
словник  рим . . ермонтова .
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на ковий об’ кт і накреслив напрями її дослід ення: вив ення римотвор ого 
потенціал  мови  визна ення національної специ іки країнської рими  аналіз 
рими з то ки зор  її ев оні них властивостей  класи ікація рим за зв ковою і 
складовою стр кт рою  вив ення парадигматики та спол ваності римонімів  
застос вання лексикогра і ного метод  дослід ення рими.

ослідник розробив на кові засади кладання словника рим словника 
нового тип , завданням якого мало б ти розкриття римотвор их 
властивостей країнської мови  ляхом вив ення римов ивання на 
матеріалі видатних поетів  від . ев енка і в хронологі ній послідовності 
до на их днів . ередни енко 19 , с. 1 , та подав зразки статей римарію 
. ев енка. іставлення словників рим різних поетів, на д мк  в еного, 

допомогло б вирі ити низк  ва ливих лінгвісти них і літерат рознав их 
питань.  концепції . . ередни енка центром орм вання статті, її 
заголовковою одиницею вист па  римо орма – основна напр.,  красою 
– сльозою, І  очі – ночі,  друже – байдуже) або по ирена напр., 
- н Ц  п’яниця – паляниця, Ц  косовиця – удовиця) . ередни енко 
19 , с. 19 .  про кті свого римословника  в ений детально розписав його 
макро та мікростр кт р , подав зразки статей . ередни енко 19 , с. 19- , 
проте сам  . ев енка в подаль ом  він не оп блік вав і, о евидно, не 
встиг завер ити.

прилюднений про кт став стим лом для роботи ін их клада ів, 
зокрема . . рина, плідного римогра а, иї праці свого ас  не отримали 
нале ної ваги на ковців і видавців. обота . . рина над словниками рим 
охоплювала три напрями: 1  порядк вання зведеного римарію країнської 
поезії пізні е р копис ліг в основ  загальномовного словника рим, виданого 
в співавторстві з А. А. ря ком   кладання  одного поета  одного 
твор  в архівах збереглися р кописи словників рим . Котляревського, 
. ев енка, . оровиковського, П. лака-Артемовського, . ребінки, 
. а кеви а, . лібова, есі країнки і авитіані  . рамі вілі в 

перекладі . а ана  3  збирання матеріалів для словника ольклорного 
рим вання  иргородськом  кра знав ом  м зеї збереглася ли е незна на 
астина картотеки .

ад р кописом ловника країнських рим  . . рин по ав працювати на 
по . 0-х рр.,  19 8 р. пер ий варіант словника б в готовий. Після невдалих 
перемовин із видавництвами римогра  зверн вся  відділ лексикології та 
лексикогра ії нстит т  мовознавства А  .  роботі над римарі м зяв 

асть А. А. ря ок. Він написав на ков  передмов , яка стала помітним 
внеском  розб дов  теорії країнської римогра ії. ений арг мент вав 
акт альність ці ї праці як для практи них потреб поетів, так і для потреб 
лінгвістів і літерат рознавців, висвітлив деякі сторінки вропейської і російської 
римогра ії. ісце словника рим  словниковій типології він визна ив досить 
розплив асто, назвав и його близьким до зворотного словника ря ок, 
с. 8 .  сво м  роз мінні рими А. А. ря ок спирався на традиційн  для 
російського і на той ас для країнського радянського літерат рознавства 
де ініцію, як  дав В. . ирм нський: рима – це б дь-який зв ковий повтор, 
який викон  організ ю  нкцію в метри ній композиції вір а , – а тако  
на визна ення В. . еля ва, . . имо ва, . В. ра ва, В. . есина і 

. . П линця. хні концепції він бере за основ , визна аю и видовий спектр 
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рим: прос а  скла ена  о на  не о на  а а а і л ока  олові а  
іно а  ак лі на  іпер ак лі на  нерівноскла ова  сі ена  

асонанс  консонанс сонанс  ра а но о норі на  ра а но 
нео норі на  і на  А. А. ря ок вва ав невдалою і натомість 
пропон вав позна ати всі різновиди рим без опорного приголосного напр., 
діду – сліду) терміноспол енням в а на  на противаг  одном  з її 
різновидів – олові ій відкритій римі без опорного приголосного напр., шовки 
– меди), яка, на його д мк , і  і но  то ні е не ос а ньо  ря ок, с. 
11 .

 роз мінні клю ових понять римокомпонент , римоздатна римо орма  
 римонездатна римо орма  А. А. ря ок орі нт вався на болгарських 
римогра ів . ван ева і . юбенова ван ев, юбенов, с. II, I . лід 
за ва ити, о в цьом  питанні поляга  відмінність мі  поглядами А. А. ря ка 
та . . рина на кладання римаріїв. . . рин виходив із метрико-ритмі ного 
поняття кла з ли – заклю ної астини вір ового рядка, його співавтор – із 
римологі ного поняття римо орми, тобто римеми – астини римового слова, 
по инаю и від наголо еного голосного або від опорного приголосного в 
окситонних відкритих римах .

Відомо, о пер ий варіант р копис  ловника країнських рим  містив 
тако  др г  астин  – приклади рим з поети них творів. стато ний варіант 
словника склада ться ли е з одні ї астини, багато в ом  взірцем для його 
макростр кт ри б ли російський римарій . Абрамова П  та в е згаданий 
болгарський словник, виданий  19  р. .

е строва одиниця  ловник  країнських рим  – римо орма. скільки 
країнські римо орми мо ть по инатися літерою на позна ення голосного 

зв ка , , , , І, , , , , , виника  проблема якомога прості ого 
для подаль ого по к  необхідного слова розта вання римо орм  
ре стрі. Проблема, и по дн вати йотовані і нейотовані по аткові літери 
в одном  блоці, існ  і в ін их мовах із кирили ною гра ікою. клада і 
російських римаріїв . Абрамов П  і В. П. имо в  пі ли за 
ор огра і ним принципом, відокремив и відповідні йотовані і нейотовані 
літери. а онети ний принцип спиралися клада і болгарського словника 
рим: , , , , ,  ,  . . . ередни енко спро кт вав словник, 

о мав містити  блоків , , , І , ,  . ередни енко 19 , с. . 
акий самий принцип застосовано і в ловник  країнських рим .

 римаріях країнських письменників . . рин систематиз вав римо орми 
по-різном : принцип російських римогра ів 10 блоків  він застос вав  
словник  . ребінки р. , змі аний принцип 8 блоків: , , , І , , , 

,    словниках рим . Котляревського, . ев енка, есі країнки К 
1   1   1 .

пеци іка макростр кт ри словників рим поляга  не тільки в особливом  
характері зовні нього ал авіт , а й  том , о необхідно знайти місце для 
римем, різних за кількістю складів: від одного в окситонних  до отирьох 
і біль е  гіпердактилі них . . . Кор  пропон вав олові і, іно і і 
дактилі ні рими розмі вати в окремих блоках Кор . лгарски римен 
ре ник  мі  окремо блок односкладових рим і блок багатоскладових рим. 

 агальномовні словники рим зазви ай не ікс ють гіпердактилі ні рими, максим м 
подають дактилі ні.
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 ловник  країнських рим , як і в ре ті римаріїв . . рина, застосовано 
циклі н  модель ре стр :  ко ном  з блоків , ,  і т. ін.  спо атк  вмі ено 
всі окситонні відкриті  в гніздах , ,  і т. ін. або  - , ,  і т. ін., 
а потім ін і рими – як окситонні закриті, так і відкриті й закриті парокситонні 
та пропарокситонні, напр. - , , , , , 

 то о. тр кт р  словника досить детально пояснено в передмові 
А. А. ря ка, проте на практиці корист ва ам б ло непросто зорі нт ватися, 
про о свід ить одна з рецензій на римарій. ї автор закида  клада ам 
відс тність римо орм, о по инаються на приголосний, хо а проблема в 
ін ом :  складній стр кт рі словника і не досить ва ном  ознайомленні 
з передмовою.  ловник  всі римо орми по инаються з наголо еного 
голосного. днак той, хто хапа ться  за нього, як за рятівний кр г, не зав ди 
це свідомлю  – не всі  ва но итають вст пн  статтю.  от виходить: поетові 
потрібен римовідповідник до слів коса , роса , оса , а  ловник   ли е 
римо орма -оса, поетова д мка кр ля  навколо слів крильми , ми , а 

ловник пода  тільки - ми ... . Корот е, римівник  май е не допомо е в 
по ках слова з кінцевим наголо еним голосним, тип  ніпро , до ка , 
земляки . Ка емо май е , бо не ко ен здогада ться, о подібні слова 

треба змінити так, об вони закін валися на приголосний и ненаголо ений 
голосний – наприклад, ніпром , до кою , – а тоді в е кати  ловник  
відповідні римо орми  даном  разі на -ом, -ою . а тім треба б ло особливо 
акцент вати  вст пній статті 3, – об рювався рецензент алата, с. 1 . 

асправді  римарій . . рина й А. А. ря ка витримав випроб вання 
асом, зали аю ись надійним довідником для поетів і переклада ів.

сі словники авторських рим . . рина р. А  р. авит.  р.  р. 
 р.  К 1  К   1     та ін.  складаються з 

кількох астин: 1  ре стр вальної – індекс  рим римових пар і ланцю ків , 
або, як визна ав сам клада , абетково-кла з льного ре стр  рим   
пояснювальної, тл ма ної – сво рідного лексикон  рим римових пар і 
ланцю ків  з їх себі ною характеристикою, або  класи ікаційними ознаками 
римогра  назива  цю астин  хронологі но-класи ікаційною . еякі римарії 

містять тако  індекс римем кла з л  пер их слів римових пар і гр п. Ко на 
з астин ма  передмов , а хронологі но-класи ікаційна – заклю н  статтю з 
додатками таблиць,  яких автор загальню  кількісні підрах нки. . . рин 
ітко ба ив кінцев  мет  створення словників рим країнських класиків, саме 

том  застосов вав однакові принципи кладання і типов  параметризацію 
рим для різних авторів, ад е в рез льтаті мало вийти римогра і не 
дослід ення всі ї нової країнської літерат ри і на ково арг ментований опис 
розвитк  поети ної мови. авер ю и ерговий , лексикогра  ікс вав 
дані в загальнювальних таблицях і порівнював рими країнських поетів за 
основними 11 класи ікаційними ознаками: о на   асонанс  консонанс  

а а а   і на  олові а   іно а   ак лі на  і іпер ак лі на 
 ві кр а   акр а  рівноскла ова  і нерівноскла ова  повна  

 сі ена  по а кова   вн рі н    вн рі ньо кінцева   кінцева 
 о норі на   нео норі на  прос а  і скла ена  ак с на   

3  словник   всі слова, відс тність яких на ебто помітив рецензент. ими до слів 
коса, оса, роса с ід ка  на , крильми, уми – на , Дніпро – на , дочка 
– на , земляки – на 
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ра і на  та дванадцятою рідкісною ознакою: се ан на  о оні на 
омонімі на   ав оло і на  по л нена . е давало змог  просте ити 

динамік  рим вання в одного автора та в цілом  в країнській літерат рі.
абли на орма проста і легка для код вання ін ормації, однак наслідком її 

застос вання стало певне спро ення класи ікації рим. априклад, . . рин 
відмовився від категорії приблизних  і всі рими за то ністю зв ання поділив 
на то ні, асонанси та консонанси.

 римаріях . . рина  тако  орм лювання тем, які мо на запропон вати 
для ст дентських на кових робіт і для виконання яких необхідні словники 
рим. вої праці рин адрес вав ителям і ст дентам- ілологам, поетам-
по атківцям, а тако  ироком  кол  корист ва ів. езва аю и на те, о 
римарії кладено е в 0-80-ті рр. мин лого століття, вони й нині не втратили 
акт альності.

 004 р. . . іброва оп блік вав ловник рим . . ев енка  
, о став новою спробою зробити рим  ев енка дост пні ою для 

дослідницького аналіз . Крім цього, ималим внеском  с асн  римологію 
б ла спроба . . іброви систематиз вати римологі н  термінологію, 
здійснив и її опис та подав и де ініції термінів іброва 004, с. 5 .

овим кроком в авторській римогра ії стала іксація по аткових , 
мі ених відповідно до загального принцип  розта вання римем з ті ю 

різницею, о по атковий склад слова виділено по ирненням , с. 
9 .  передмові клада  пода  лінгвісти не визна ення рими, вва аю и 
її с голоссям астин слів коренів, с іксів, закін ень , окремих зв ків 
 с мі них и близькорозта ованих словах або симетри но розмі ених 
астинах вір ових рядків  іброва 004, с. 4 . . . іброва намага ться 

зробити передмов  ін ормативною, розгляда  різні види рим, проте місцями 
використов  римологі н  термінологію некоректно, роз мію и під римовою 
парою не тільки пар , а й римовий ряд, квалі ік ю и рим  розбещений 
– пещений як гіпердактилі н  іброва 004, с. 5 , а консонанс і асонанс – 
як різновиди то ної рими іброва 004, с. - . ловник проте не містить 
характеристик рим . ев енка.  плані мікростр кт ри римарію . . іброва 
багато в ом  орі нт вався на ловник країнських рим  А. А. ря ка й 
. . рина, не врахов ю и той акт, о мі  загальномовним словником рим 
і словником авторських рим існ  велика різниця – останній не ікс  всього 
реперт ар  рим в одном  гнізді, а обов’язково пода  то н  ін ормацію одо 
ко ного римов ивання. ля дослідників ма  зна ення не тільки те, скільки слів 
з однаковим римовим сегментом використав поет  своїй твор ості, а й те, як 
саме він компон вав  тексті римові слова. сновний метод лексикогра і ного 
опрацювання повинен набли атися до іксаційно-описового: словник рим 
поета ма  б ти не схови ем римоздатних елементів, а систематизованим 
описом того, як ці елементи вза модіють один з одним і з сім текстом.

собливе місце в країнській римогра ії посіда  ндаментальна 
новаторська праця . . Караванського ловник рим країнської мови  
К . к поет Караванський від вав брак довідника потенційних рим і сам 
зявся за його кладання. ас д ений радянською владою за політи н  

діяльність, він після рок  закритої тюрми опинився 1954 р. в таборі за Ангарою 
і б в призна ений ителем  табірній ве ірній колі. день Караванський мав 
вільний ас, то  міг присвятити його реалізації зад м . Пер  за все, він розробив 
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зв ковий ал авіт , о складався з голосного і приголосного рядів. Порядок 
гра ем з мовлювала здатність зв ків до створення приблизних і нето них 
рим: поріг – горіх, підійма – завива. по атк  я працював, сказати, сліпма, 
– згад вав . . Караванський, – бо мені потрібен б в би ре стр країнських 
слів – тобто словник, але його не б ло. т е, я працював к старно, по ав и 
із закін ень рим : , І, , , , , , ,  оді , І,  і т. д., 

, І , , І , , , , , , , , , І ,  Кар. . Пізні е йом  
вдалося отримати країнсько-англійський словник  для поповнення ре стр . 

а ас звільнення в 1959 р. пер ий варіант словника б ло завер ено, але 
з’яс валося, о в порядк  літер зв кового ал авіт  Караванський помилився, 
том  по алася робота над др гим варіантом римарію. Приголосний ряд  
ньом  в е мав той вигляд, який корист ва і знаходять  виданій праці К : 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , Ц, , , , ,  Вадою 

др гого варіанта б в його вели езний обсяг – 4 томи.
Аре тований знов , . . Караванський опинився в 19  р.  Володимирській 

закритій тюрмі, де й клав третій варіант ловника рим країнської мови . 
а по . 80-х рр., в еміграції, римогра  створив електронн  версію словника, 

а оскільки новітні комп’ютери не могли про итати  диск, словник видали 
отогра і ним способом зі старого роздр к .

ловник рим країнської мови  – загальномовний римарій, кладений на 
основі так званого лінгвогра і ного метод , о р нт ться на застос ванні 
авторського ал авіт . в кова  абетка . . Караванського не відобра а  
реальної онемної стр кт ри країнської мови, але виправданням цього  
її ітке тилітарне призна ення. Абетка склада ться з голосного , , А, , 

 та приголосного рядів. сі без винятк  приголосні мають  ньом  м’який 
парний відповідник.

ісце слова в ре стрі визна ають ознаки його лексикогра вання 
словник вання . Пер а ознака – наголо ений зв к  зале но від нього 

слово потрапля   відповідний блок родин : , , ,  и  в ки 
правор  від наголо еного автор назива  правими, лівор  – лівими. р га 
ознака лексикогра вання – пер ий правий зв к  він визна а  місце слова 
в каналі : , , , , , , ,  то о. ретя ознака, за якою 
канали  поділяються на підкапали , – др гий правий зв к, при ом  як о це 

приголосний, за яким іде ін ий приголосний, се зв коспол ення вва а ться 
одні ю ознакою. априклад,  каналі   підканали , , , , 

, ,  та ін. етвертою ознакою  ре та зв ків відповідно до 
їх порядк  в авторськом  ал авіті. ісце слова в підканалі визна а  п’ята 
ознака – порядок зв ків зліва від наголо еного голосного й до по атк  слова. 

а кількістю складів підканали поділені на потоки  олові их, іно их і 
дактилі них рим. орм вання підпотоків  рим зале ить від кількості лівих 
голосних зв ків, тобто кількості складів. авдяки авторськом  ал авіт  поряд 
опиняються не ли е слова, о мо ть створювати то ні, а й ті, о творюють 
приблизні рими. ля корист ва а , зви айно, найбіль ою проблемою 
 опан вання особливого порядк  літер та засво ння алгоритм  по к  

потрібного римоніма.
Апробован  в римарії лінгвогра і н  методик  . . Караванський 

адапт вав до англійської мови. датність слів до рим вання він зяв за основ  
при розробленні авторського метод  кладання так званих лінгвогра і них 
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словників для електронних засобів розпізнавання людської мови Каг.  та 
описав методик  кладання таких словників Каг., 30-3 .

т е, по аток I ст. в країнській римогра ії характериз ться по ком 
нових методів лексикогра вання рим і нових орм репрезентації зібраного 
матеріал . ікавою спробою систематиз вати співзв ні слова став 

країнський лексикон: естети ні, мистецькі, лінгвісти ні таблиці співзв них 
слів  . айко . Авторка підкреслю , о її праця не , оскільки 
співзв ні слова не об’ днані ні змістом, ні поети ним образом, а ли е 

ритмі ним співзв ям наголо ених голосних зв ків та ненаголо ених ...  
закін ень  айко, с. 8 . лова згр повано за наголо еним   ,   ,  
 І  ,    і розмі ено в таблицях блоками: 1  з наголосом на останньом  

закритом  складі (араб, варцаб, бракороб, винороб, вирвидуб, горюдуб);  
з наголосом на кінцевом  відкритом  складі (верба, габа, рябе, слабе, баби, 
боби, гніздо, дзюдо, марабу, табу); 3  з наголосом на передостанньом  складі 
при останньом  закритом  (загреб, жереб, виріб, поваб, тулуб); 4  слова з 
наголосом на передостанньом  складі при останньом  відкритом  (баба, 
амеба, глиба, гноба, груба); 5  з наголосом на третьом  від кінця складі при 
останньом  закритом  (Братишнів, Вереснів, Сидорів, Золочів, Брустурів);  
з наголосом на третьом  від кінця складі при останньом  відкритом  (пагуба, 
березова, кіптява, алоєва, курява) айко, с. 9-10 . Відмінністю від ін их 
загальномовних римаріїв , по-пер е, іксація зна ного масив  неолексем, 
розмовної та діалектної лексики, власних назв і навіть варваризмів  

омовній гра і ній переда і, а по-др ге, різноманітних орм змінюваних 
слів (баб, гальб, дамб, фарб, шайб, заслаб, ослаб, приваб , с. 1 .

В останні десятиліття наб ли по ирення електронні словники рим, 
з-помі  яких вирізняють онлайнові  римогра ії їх називають генераторами 
рим  і словники в електронном  вигляді. освід кладання електронних 
словників ма  абораторія комп’ютерної лінгвістики Київського національного 
ніверситет  імені араса ев енка під керівництвом доктора ілологі них 

на к . П. ар к. а ковці і ст денти створили лектронний словник рим 
іни Костенко  на основі оп блікованих збірок поетеси. аза даних містить 

колонки: Textbody поети на стро а , Ryadok римовані рядки , Slovo пер ий 
римокомпонент , RymovanuyVidpovidnik др гий римокомпонент , Ryma 
римема – римований сегмент , VydRumy вид рим вання , NazvaVirsha 
назва поети ного твор , Avtor автор, оскільки словник розрахований на 

поповнення . ам словник (RhymeMaker) склада ться з отирьох вкладок: 
File, Edit, View та Help.  поле Word пропон ться вводити слово, до якого 
програма добере рими.  полі Examples з’являються римовані відповідники 
слів, підкріплені ілюстраціями з бази даних ригіна .

В інтернеті  вільном  дост пі  кілька країнських генераторів рим  
. Вебсайт ими країни  після введення слова  рядок по к  

пропон  три масиви слів, о рим ються з високою вірогідністю, середньою 
та низькою, а тако  масив слів зі схо ими закін еннями. вів и  вікно по к  
слово цирульня, отрим мо рез льтат рими нема  і пропозицію розглян ти 
гніздо слів із подібною співзв ністю , яка, власне, поляга  в кінцевій 
дволітерній тото ності: гульня, вбиральня, гуральня, дальня, приймальня, 
крісельня, пательня, цегельня, попільня, гарнюня, манюня, кицюня, іюня, 
всевишня, лавровишня, вишня, колишня, лишня, завтрашня, вчорашня, 
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квашня, комашня, домашня, нетутешня, черешня, справдешня, прийдешня, 
перейдешня, метушня, внутрішня, теперішня, горішня, торішня, опішня, 
вранішня, ранішня, зовнішня, нинішня, враннішня, порохня, брехня, кухня, 
поверхня, їхня, стичня, чечня, маячня, мучня, учня, січня, горня, борня, 
татарня, буцегарня, каварня, друкарня, січкарня, лікарня, гамарня, комарня, 
майстерня, стерня, терня, зерня, голярня, кав’ярня, дурня, винокурня, 
ятірня, підвечірня, вечірня, вампірня, вересня, персня, сходопісня, пісня, 
житня, сотня, зворотня, реготня, біготня, суботня, самотня, жовтня, 
достатня, самодостатня, остатня, платня, велетня, голуб’ятня, лютня, 
відсутня, присутня, первосутня, прутня, могутня, незабутня, непозбутня, 
майбутня, припутня. езва аю и на запропонован  зна н  кількість лексем, 
серед яких  ненормативні слова та неолексеми, співзв ними слов  цирульня 
виявляються ли е декілька, о мають наголо ений у і тото ний кінцевий 
склад приголосних (гарнюня, манюня, кицюня, дурня, винокурня).

нлайн словник країнських рим   рез льтаті по к  пропон  ал авітний 
список слів із тото ним останнім б квоспол енням і неоднаковим місцем 
наголос . апр., до слова цирульня пода ться 1 5 сторінок по 1 слов  з 
останнім б квоспол енням ня. т е, для виконання поставлених перед ними 
завдань такі генератори рим потреб ють зна ного вдосконалення.

Підбиваю и підс мки май е столітньої історії країнської римогра ії, 
мо емо виокремити кілька етапів її розвитк .

1  20 50 і   с  б р нт вання необхідності кладання академі но го 
словника рим . ев енка з їх лінгвісти ною характеристикою . . инявський  
 та створення картотеки поетових рим в нстит ті . ев енка. бирання 
картотек країнських рим поза на ковими становами силами ент зіастів – 
письменників і ілологів та створення р кописних словників рим.

 60 0 і   с  орм вання лінгвісти ної теорії рими, розроблення 
нової концепції словника рим . ев енка . . ередни енко . кладання 
словників рим одного поета / твор  на диних засадах . . рин . П блікація 
пер ого загальномовного словника країнських рим.

3    с  Продов ення традиційних римогра і них дослід ень 
поети ної рими . . іброва . По к нових методів лексикогра вання рим 

. . Караванський  і нових орм презентації зібраного матеріал  електронні 
словники та генератори рим .

Використов ю и досвід світової римогра ії та спираю ись на лінгвісти н  і 
літерат рознав  теорію країнської рими, країнські римогра и розробляли 
методик  збирання і систематизації римового матеріал . клада і словників 
біль  и мен  переконливо об р нтов вали макро- і мікростр кт р  
своїх праць. азом із тим, о евидним  помітне відставання віт изняної 
римогра ії від світової. В країні не створено окремого на кового підрозділ , 
завданням якого б ло б орм вання картотеки країнських рим і здійснення 
римогра і ного опис  країнської лексики. е кладено академі ного 
словника авторських рим та не перевидано загальномовного  з новим 
лекси ним наповненням. али аються нерозробленими имало теорети них 
питань, зокрема питання класи ікації словників рим, типологізації моделей 
їх мега-, макро- і мікростр кт ри, порядк вання римогра і них термінів, 
дослід ення і підготовки до др к  р кописних словників рим, розроблення 
концепцій нових типів римаріїв.
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і а а АХО ОВА

Чи притаманне ім’я 
по батькові українцям?

Наявність імені по батькові в офіційних доку-
ментах громадян України, Росії і Білорусії вирізняє 
антропонімію східнослов янських народів на за-
гальнослов янському тлі. Ім’я по батькові є не лише 
знаком письмового різновиду ділового стилю – воно 
активно вживається в усній комунікації при зверненні мовця до адресата, який 
має старший вік або вищий соціальний статус.

У сучасному українському суспільстві поширюється думка про те, що ім’я по 
батькові внесено в українську антропонімію ззовні, що це прояв російського 
впливу на українську антропонімійну систему. Прибічники цієї точки зору корис-
туються такими аргументами. По-перше, тому що назва по батькові є в росіян, це, 
мовляв, радянський рудимент, від якого треба будь-що позбавитися. По-друге, до 
приєднання до Радянського Союзу в паспортах громадян Західної України ім’я по 
батькові було відсутнє. По-третє, по селах людей не називали по батькові. Якщо 
коротко реагувати на ці аргументи, то слід звернути увагу на те, що, по-перше, ро-
сіяни мають не тільки ім’я по батькові, але ще й особове ім я і прізвище, та невже 
на цій же підставі українцям варто відмовитися й від цих антропонімів? По-дру-
ге, українські землі протягом історії входили до складу різних державних утво-
рень, де діяли усталені там відповідні антропонімічні норми. По-третє, як і інші 
антропонімічні одиниці, ім’я по батькові має певні закономірності у вживанні, які 
пов’язані зі стилем мовлення, ситуацією і т. д. Ми ж тут говоримо про присутність 
чи неприсутність патронімічної назви з суфіксом ич ович у складі офіційного 
іменування українців. Що ж стосується діалектної ономастики, то в різних регі-
онах України патронімічна назва утворювалася за допомогою різних суфіксів, не 
тільки ич ович, але й ко, ок, енко, ик, чик, ак, чак, ук, чук, ець, инець, ів, еня 
та ін.

Аналіз тих статей, де формулюється позиція про запозиченість імені по бать-
кові, дозволяє помітити, що їх автори посилаються на окремі вислови відомих 
українських письменників, переважно згадують рія Яновського, який у листі 
Миколі Хвильовому писав: «Дорогий товаришу Миколо не вживаю отчества, бо 
воно в українців чуже й недоцільне. Воно повелося з часів «тішайшого царя», з 
часів Петра І…». Однак протилежні за змістом судження таких само авторитетних 
співвітчизників вони не наводять.

Дозволимо собі нагадати фрагмент одного з приватних листів П. О. Куліша: 
«Високоповажний добродію Михайло… та й не знаю, як Вас величати по отчеству  
а в нас, у Русі, ще й за боянівських часів вич значило чоловіка значного». Ім’я по 
батькові виконує в сучасній українській мові важливу розрізнювальну функцію. 
Наведемо слова відомого політика Анатолія Степановича Гриценка, який у сво-
їй біографії писав: «Смішно, але з перших днів у школі мене називали на ім’я по 
батькові, бо в нашому класі було два Гриценки, обидва – Анатолії, та ще й сиділи, 
бувало, за однією партою. Саме за іменами батьків нас розрізняли вчителі».
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Прибічники вилучення імені по батькові з офіційної формули називання укра-
їнців посилаються при цьому на європейську традицію. Але ж Європа є різнома-
нітною в різних проявах, у тому числі й у сфері власних імен. Зокрема, дотепер 
в офіційному іменуванні ісландців взагалі немає прізвища: вони користуються 
формулою особове ім я  назва по батькові і дуже гордяться власною своєрідні-
стю. А в паспортах заміжніх угорок відсутнє особове ім я – наводиться лише по-
хідне від прізвища і власного імені чоловіка. У болгар в офіційній назві присутнє 
ім я по батькові правда, з суфіксом ов , у заміжніх болгарок змінюється не лише 
прізвище за чоловіком, але й патронімічна назва. Власні назви європейців оформ-
лені однаково – у внутрішньому і в закордонному паспорті.

Ми переконані, що при вирішенні дискусійних проблем потрібно спиратися на 
різні за походженням і обсягом джерела, а тому спробуємо розглянути вказане 
питання, враховуючи різні аргументи.

 а і ія д  і д
Якщо взнавати Київ центром України, а Руську державу домонгольського пе-

ріоду Київську Русь  її історичною попередницею, то не можна не брати до ува-
ги тогочасний антропонімічний узус та традиції іменування особи, зафіксовані 
в давньоруських пам’ятках домонгольського періоду: в літописній «Повісті вре-
менних літ», у «Слові о полку Ігоревім», у графіті Софії Київської, у київському 
героїчному епосі. Обов язковим компонентом складених іменувань була назва 
по батькові із суфіксом ич, як серед двочленних формул: урята оговичь Л, 

, , Б ловолод  Просовичь Л, , , Добр ня удиславичь Туп., 
, , Завид  Дмитровичь Туп., , , сеслав  Микоуличь Л, , 

, Полюдь К снятиничь Туп., , , ван  Жирославичь Л, , , 
Мьстислав  Дав довичь Л, , , Кснятин  рославичь Л, , , 
Фома атиборичь Л, , , асилько рополчичь Л, , , олоди
мерко олодаревичь Л, , , так і серед тричленних: танислава Доброго 

уд ковича Л, , , ван  остиславичь, реком и Берладник  Л, , 
, вятополк  юргевичь уровьскии Л, , , вятослава севолоди

ча Черниговського Л, , , сь рославомь со зяславичемь с К евськимь 
Л, , , севолод  Мьстиславичь К евск и Л, , . Відтопонімні 

назви у складі наведених іменувань говорять самі за себе. У давній період надзви-
чайно поширеним був звичай іменування особи за допомогою однієї патроніміч-
ної назви, напр.: а т  брате Двдвичь, а я лговичь Л, , с. , в гнаша Нов
городци зяславича Л, , , приде к нему Мьстиславичь Л, , с. , 
рекл  бо бяше севолодичь Л, , с. , а е ми не в дасте омановичю Л, 

, с. . Ці та подібні їм приклади, зафіксовані у період до ХІІІ ст., дозволяють 
нам не погоджуватися з твердженням С. К. Богдан, яка пише: «Неприродньо, не 
по-українськи звучить також часто вживане, на жаль, серед освітян « лександрів
но! , «Петрович!  …  Така традиція звертання здавна властива російській мові і, 
очевидно, не варто без потреби поспішати переймати її» . Ні, це не російська і не 
українська, а, безперечно, праслов’янська традиція називання людини, яка дони-
ні зберігається в сучасних східнослов янських мовах.

 Богдан, С.К. : Мовний етикет українців: традиції і сучасність. Київ: Рідна мова, 
с. .
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 а і   а а  д а
Дослідження антропонімійно насичених староукраїнських пам’яток пізнішо-

го періоду з теренів, які не входили до радіусу впливу Московії, підтверджує, що 
патроніми на ич були типовим засобом ідентифікації українців і, на відміну від 
аналогічних російських іменувань, не мали соціально-майнових обмежень при 
називанні особи. В українських документах високий статус особи виражався її 
ідентифікацією трикомпонентними формулами. Це також промовляє на користь 
незапозиченості таких іменувань, адже в різних мовах ті антропонімічні форми, 
що були вживані серед аристократії, з часом поширювалися на все населення. 
Л. Т. Масенко належить до науковців, які вважають сучасну офіційну формулу іме-
нування особи з іменем по батькові результатом російського впливу на Лівобе-
режну Україну . Дискутуючи з нею, хочемо звернути увагу на найзахідніші землі 
України – на Закарпаття та Гуцульщину. Авторитетний знавець закарпатської 
антропонімії П. П. Чучка пи ав, що в допрізвищевий період в середині  та в 

 ст.  іменування з суфіксом ович по Закарпаттю сягали , а в деяких верхо-
винських селах –  відсотків додаткових до імені назв . Дослідниця гуцульської 
історичної антропонімії Б. Б. Близнюк, говорячи про -  ст., відзначає, що «най-
більш поширеною на Гуцульщині в досліджуваний період виступає модель хрис
тиянське ім я  патронім на ович евич » . Л. Л. Гумецька зараховує іменування 
наведеної структури до найпоширеніших особових назв української актової мови 
ХІ -  ст.  Р. . Керста робить аналогічний висновок на підставі української ан-
тропонімії Х І ст.  Наше спеціальне дослідження слов янських антропонімних 
формул дозволяє стверджувати, що на різних теренах України протягом значного 
історичного періоду вказане іменування належало до найуживаніших . Уведення 
до наукового обігу нових публікацій староукраїнських писемних пам’яток лише 
підтверджує той факт, що антропоформула особове ім я  патронім на ич ович, 
яка не мала жодних соціальних обмежень у використанні, належала в українській 
мові минулих століть до найпоширеніших. А отже, немає жодних підстав вважати, 
що офіційне іменування українців з патронімічною назвою на ич є результатом 
російського впливу.

 а і  а ич  аді а  а  і
У допрізвищевий період особове ім я українців уточнювалося за допомогою 

двох конкуруючих патронімічних моделей: на ич та на енко, на що вказували 
дослідники української антропонімії, зокрема, . О. Карпенко, який дослідив ан-

 Масенко, Л. Т. : кра нські імена і прізви а. Київ: Знання, с. – .
 Чучка, П. П. : Прізви а закарпатських укра нців. сторикоетимологічний слов

ник. Львів: Світ, с. ХХ .
 Близнюк, Б. Б. : Моделі іменування особи на Гуцульщині в писемних пам’ятках 

Х –  ст. : Наукові записки. ерія  Мовознавство. номастика. Ч. . Вип. І. Тернопіль: 
ТДПУ, с. .

 Гумецька, Л. Л. : Нарис словотворчо  системи укра нсько  актово  мови –  
ст. – Київ: АН УРСР, с. .

 Керста, Р. . : кра нська антропонімія  ст. Чоловічі іменування.  Київ: Нау-
кова думка, с. .

 Пахомова, С. М. : волюція антропонімних формул у слов янських мовах: моно-
графія. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, с. .
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тропонімію в Реєстрах Війська Запорізького.  Сучасний стан антропонімії фіксує 
таку картину: прізвища на енко переважають в усіх областях України, вони є озна-
кою стандартної прізвищевої моделі , а ось прізвища на ич у жодному регіоні не 
належать до поширених. Ця прізвищева модель нині фіксується лише в Західній 
Україні, але й там не є продуктивною. Виняток складає Закарпаття, де прізвища 
на ич утворюють третій за продуктивністю тип, що підтверджується сотнями 
прикладів: Барнич, оронич, оловнич, Зварич, вашкович, Калинич, Кубарич, Панич, 
Попадич, кубенич, Фенич, имич, Коневич, Королевич, Пашкевич, Богович, Дубович, 
вашкович, лькович, адович, танкович тощо.

Чим же можна пояснити, що найпоширеніша у минулому форма іменування 
не стала стандартним прізвищем українців? Безперечно, в період становлення 
прізвища як антропонімічної категорії відбулася функціональна диференціація 
патронімічних формантів: суф. енко у переважній більшості закріпився як антро-
поформант стандартного українського прізвища, тоді як суф. ич ович став гра-
матичним знаком імені по батькові.

 а і  а   а я а  і я  а  Х   
При дослідженні долі патронімічних назв важливим джерелом виступають 

пам’ятки епістолярного жанру. Приватні листи – це не офіційна, а довільна форма 
письмового спілкування, і якщо в офіційному стилі мовець відчуває тиск обов’яз-
ковості певних норм, то при написанні приватних листів він вільний у виборі тих 
чи тих варіантів, у тому числі й антропонімічних. І якщо припустити, що назва по 
батькові – це справді нав’язаний російською мовою спосіб іменування, то логіч-
но, що ми не знайдемо його у приватних листах. Проте в листуванні української 
шляхти при звертанні використовується формула ім я  по батькові: пне в ь сєй 

тєпанови ч , мн  всєнадєжни й  благод тєлю ПЛ, ,  , с.  Доброд ю 
мой, м с ц  пнє Дємя н  ригорієвич  ПЛ, ,  , с.  пнь ладимє р  ой
цєхови ч , бунчуковій товаришь ПЛ, ,  , с. , исокомлстиви й  г с дрь 
мой Михаило тєфанович  ПЛ, ,  , с. , Млстивій гсда р  мой лє й 

асилиєвич  ПЛ, ,  , с. , Милостивий г с дрь мой Михайло тєфа
новичь! ПЛ, ,  , с. , Мл с тивой г с дрь встафий еменович ! ПЛ, 

,  , с. , До б род ю мой лексій ихонович ! ПЛ, ,  , с. . 
Звичайно вже після імені і по батькові записується «модний» у Х ІІІ ст. тип звер-
тання титул  прізви ева назва: Михайлу тепановичу, достойнопочтенному 
гспдну бунчуковому товари у, високомлстивому гсдрю моему, Шираю почтенно 
ПЛ ,  , с. , Василій Андреевич  гспдн  Гудович  ПЛ, ,  , с. 

, лекс ю асилиевичу гспдну ру еву ПЛ, ,  , с. , благородному 
господину сотнику яблуновскому лекс ю ихоновичу господину Черн цкому ПЛ, 

,  , с. .
Антропонімна формула особове ім’я  патронім на ич овна  вживається навіть 

при спілкуванні близьких родичів, наприклад: сєлюбєзн ишіи сину мой лє й 
ригориєвичь! ПЛ, ,  , с. , юбєзн йшіє діти наши Пєтрь єдоровичь 

и настасія Николаєвна ПЛ, ,  , с. , Мл с тиви й  доброд ю мой, ви
сокоблгоро д ній м с ц  пнє шв р  Павєль ригориєвич ! ПЛ, ,  , с. .

 Карпенко, . О. : Реєстри Війська Запорізького і проблема постання українських 
прізвищ. : Питання історично  ономастики. Київ: Наукова думка, с. – .

 Редько, . К. : учасні укра нські прізви а. Київ: Наукова думка.



77

Спеціальному вивченню етикетних звертань у приватних листах українських 
письменників присвятила своє дослідження Н. М. Журавльова . На багатому фак-
тичному матеріалі дослідниця переконливо продемонструвала, що І. С. Нечуй-Ле-
вицький, П. О. Куліш, Т. Г. евченко, Панас Мирний, М. М. Коцюбинський, М. П. Ста-
рицький, М. Л. Кропивницький та інші майстри українського слова в приватних 
листах при звертанні послуговувалися етикетною формулою особове ім я  по 
батькові. У листуванні письменників Галичини ця формула зустрічається зрідка, 
але це її вживання підтверджується свідченням митрополита І. І. Огієнка Іларіо-
на , який вважав, що «головно під польським впливом в Україну потрохи заходить 
чужий звичай не вживати назов по батькові. Але цей звичай поширився тільки в 
Галичині, у Великій Україні він мало відомий» .

 а і  а   і
При з’ясуванні історії патронімів на ич не можна нехтувати творами усної на-

родної творчості. Розширюючи джерельну базу дослідження давньої української 
антропонімії за рахунок фольклорних текстів, розглянемо особливості вживання 
патронімічних назв у билинах. У зв’язку з цим виникають два запитання:

 чи можна розглядати билини як джерело вивчення саме української антро-
понімії, адже загальновідомо, що твори цього народно-епічного жанру були відо-
мі переважно в записах, зроблених у Х Х ст. на території російської півночі

 чи можна використовувати матеріали фольклорної ономастики як аргумент 
при вивченні антропосистеми давнього періоду.

укаючи відповідь на перше запитання, нагадаємо тезу М. С. Грушевського 
про те, що великоруські билини «колись теж пішли на північ з наших дружинних 
центрів» . Дмитро Чижевський вважає, що назва «билини» була вигадана в  ст. 
і що народ використовує термін «старини». Він пише: «Це епічні пісні, які були від-
криті наукою в  ст. на російській півночі, але які дожили й до наших днів майже 
на всій території, зайнятій росіянами. тарини – це пісні про богатирів, великою 
мірою пов’язані з Києвом та князем олодимиром Красним онечком. ...  Постає 
питання, звідки до старин потрапили згадки про стару Україну. Тепер старин не-
має ні на Україні, ні в Білорусі. Але маємо докази того, що теми їх старі та що в 
країні свого постання, на Україні, вони зникли лише в –  ст., витіснені новим 
типом епосу, думами».  Чижевський, , с. .

Відповідаючи на друге запитання, відзначимо, що для з’ясування питань «ет-
ногенезу ранніх слов’ян, наука використовує різні за походженням, формою, ха-
рактером і обсягом інформації історичні джерела. Головні з них – писемні, архео-
логічні та лінгвістичні, поряд з ними залучаються і антропологічні, етнографічні 
та частково фольклорні» Купчинський, , с. . Ми усвідомлюємо різницю між 

 Журавльова, Н. М. : Про величання на ім’я по батькові у листах письменни-
ків ХІХ – поч. ХХ ст.  Наукові записки. Серія: Мовознавство. Вип. І. Тернопіль: ЕДПУ, 
с. – .

 Іларіон Огієнко, І.  митрополит  : Назви по батькові  Наша літературна мова. 
Як писати й говорити по-літературному. Мовні нариси. Вінніпеґ: Наша культура, 
с. – .

 Грушевський, М. С. : сторія укра нсько  літератури. В  т.  кн. Т. . Київ: Либідь, 
с. .

 Чижевський, Д. І. : Історія української літератури від початків до доби реаліз-
му . Тернопіль: Презент, с. .
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антропонімією, з одного боку, ділових текстів, а з іншого – художніх. Водночас в 
ономастичній літературі ставиться питання про специфіку фольклорної оно-
мастики, ця позиція аргументується цілим рядом тез, серед яких у контексті нашої 
проблеми звертаємо увагу на такі: фольклорна ономастика є надійним джерелом 
для повнішого вивчення українських народнорозмовних найменувань минулого  
у фольклорній ономастиці ефективність вживання різних імен тісно пов’язана з 
національною зокрема територіальною  традицією  ономастикон фольклорних 
творів обслуговує конкретну ситуацію, більше того, породжений нею, отож без-
посередньо пов’язаний з реальним на час виконання твору національним оно-
мастиконом  у фольклорних творах вживання онімів дуже помітно обумовлене 
народною традицією.  Ці аргументи дають підставу розглядати фольклорний ма-
теріал давнього періоду як додаткове джерело вивчення української антропонімії 
давнього періоду. При цьому нас цікавить не стільки конкретний лексичний ма-
теріал, зафіксований у билинах, скільки система іменування особи, формули но-
мінації, онімний узус. У своєму дослідженні ми обмежилися билинами київського 
циклу. І черпати з них матеріал для вивчення давньої української антропонімії 
нам дозволяють кілька обставин:

а  тематика цих творів: билини пов’язані з Києвом як стольним градом – цен-
тром молодої держави Київської Русі

б  місце створення билин: різні області Київської Русі  про це промовляють і 
топонімічні одиниці – гідроніми Почайна, Дніпро, урбаноніми Київ, Чернігів, мі-
кротопонім Сорочинське поле тощо

в  час створення билин київського циклу визначається спеціалістами у межах 
Х–ХІІІ ст.  вчені вважають, що «епос виникає у період розкладу родового устрою» 
і «при своєму виникненні тісно пов’язаний з міфологією».  На цьому ґрунті Київ-
ська Русь створила новий епос – зі своїми специфічними сюжетами, улюбленими 
героями і яскраво вираженою ідеологією народного патріотизму в умовах бо-
ротьби з чужоземцями

г  той факт, що структура іменування геро в билин не суперечить тогочасній 
системі іменування осіб, які зафіксовані в давньоруських літописах та «Слові о 
полку Ігоревім», створених у той же період. Отже, наведені аргументи дають під-
ставу для того, аби розглядати билини київського циклу як джерело вивчення 
давньої української антропонімії.

Фольклорний матеріал героїчного епосу свідчить, що своєрідним антропоні-
мічним кодом у східних слов’ян була патронімічна назва. Вона несла в собі інфор-
мацію кількох рівнів, вказуючи, насамперед, на власну назву батька, концентру-
вала відомості про родину, до якої належить особа, водночас патронімічна назва 
виконувала етикетну функцію. Про останню промовляється прямо:

оворит ладимир таков  слова
 откудошн й, дородн й добр й молодец,

 с какой земли да из какой орд ?
 какого отца да т  есть, матери,

 Колесник, Н. С. : Фольклорна ономастика як окремий від ономастики художньої 
літератури напрям досліджень. : кра нська ономастика. Мли наук. семінару, присв. 

річчю Кирила Кузьмича ілуйка. Київ: Інститут української мови НАН України, с. –
.

 Б лин  : В -х томах. Подготовка текста, вступительная статья и комментарии.
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 с какого будешь роду племени,
А ведь как тебя да именем зовут,
Удалого звеличают по отчеству?
А по имечку тебе ведь можно место дать,
По отчеству тебя пожаловать . Б., с. 

 откудошни, дородн  добр  молодц ,
 с какой земли да из какой орд ,
 какого есть отца да й матери,

Да какого в  родуплемени,
Еще как вас, удалых, именем зовут,
Удалыих величают по отчеству?  Б., с. 

х т  гой еси, дородн й добр й молодец!
Как тея честным именем зовут,
Как тея величают по отчеству?

Меня именем зовут – лейкой,
 величают – с н ванович . Б., с. 
 и сам тут Змей почал бранити его,

Больно пеняти
Не хочу я звати Добрынею,

Не хочу величати Никитичем,
Наз ваю те детиною деревен иною,
Деревен иною и засель иною . Б., с. 

Антропонімічна категорія патронімів є ключовою, вона існувала ще в прас-
лов’янській мові, свідченням чого є спільні лінгвальні засоби творення патроні-
мічних назв. Можна припустити, що ці антропонімічні одиниці віддавна викорис-
товувалися не як додатковий до імені компонент, а як евфемістична назва в ме-
жах однолексемного способу ідентифікації особи, викликана язичницьким табу 
на власне особове ім’я. Не виключено, що вона якимось чином була пов’язана з 
обрядом ініціації, в усякому разі, з переходом особи в інший соціально-віковий 
клас. Самостійні патроніми засвідчуються ранньописемними пам’ятками усіх 
слов’янських народів. Рефлекси такої номінації особи як відгомін минулих тради-
цій фіксуються й у текстах билин:

 тут таковой Всеславьевич Б., с. ,
Живучисьто Романович состарился,
Да состарился Романович, переставился Б., с. ,

вастают два мил е братца Петровичи,
Два мил е братца Збродовичи Б., с. .

Традиція ідентифікації особи без згадування її імені довше зберігалася при 
номінації жінок. Це підтверджується й діалектологічними матеріалами Полісся 
Козубенко, . Лише згодом, у процесі розвитку суспільства, яке переживало 

розклад первісно-общинного ладу, патронімічні назви стали приєднуватися до 
власного імені особи і уживатися поряд із ним. І ця система, при якій особове ім’я 
батька ставало додатковим, уточнюючим елементом іменування сина, виконува-
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ла роль своєрідного мовного ланцюга, що протягом багатьох століть допрізвище-
вого періоду пов’язував між собою різні генерації одного й того ж роду.

Да послатьто нам два брата, два родим я,
Да укуде, Матвея, детей Петровичей Б., с. .

Антропоформула, складена з особового імені і субстантивно вираженого па-
троніма на ич – типовий спосіб номінації персонажів у билинах:

 в Киеве родился могуч богат рь,
Как б  молод  олх сеславьевич Б., с. ,

 рос ольга Буславлевич до пяти годков Б., с. ,
Молодой ванушка Дубровичто
Поскорешеньку соскочит на резв  ноги Б., с. ,

твечает старой крестьянин ван имофеевич
 на добр е дела тее благословленье дам ...  Б., с. ,

Перв й скочил племянник амсон Кол ванович Б., с. ,
к Дунаю вановичу Б., с. ,

е естька при мне ославней ославнеевич Б., с. ,
Б л один лешенка евонтьевич Б., с. ,
по имени Дунаюшка ванович Б., с. ,

 и только пожалуй одного мне молодца,
Как б  молода кима вановича,
Котор й служит лешке Поповичу Б., с. .

Про тотальність вказаного типу найменувань свідчить кілька фактів, у першу 
чергу кількісний  у контекстах, де згадується багато осіб, переважає саме цей спо-
сіб їх ідентифікації:

Податаманьем амсон да Кол банович,
Да Добр нято Микитич жил во писарях,
Да лешато Попович жил во поварах, ...
Да и жил тут асилий с н Буслаевич,
Да и жил тут асенька гнатьевич,
Да и жил тут Дюк да с н тепанович,
Да и жил тут Пермя да с н асильевич, ...
Затем жил тут Дунай да с н ванович,
Да и б л тут Чурило, блад  Пленкович,
Да и б л тут копин с н ванович Б., с. - .

Загалом аналіз антропонімії билин київського циклу підтверджує паралель-
ність способів ідентифікації особи у фольклорних текстах і в літописних та діло-
вих пам’ятках писемності періоду Київської Русі, а отже, дозволяє зробити висно-
вок про те, що патронімічні назви на ич були складовою частиною антропоніміч-
ної культури наших предків.

 і і  а
Патронімічна назва з формантом ич і  у плюральній формі стала антропоні-

мічним прототипом продуктивної моделі творення найдавніших слов’янських 
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етнонімів кривичі, угличі, дреговичі, радимичі  і географічних назв: Баранчичі, 
Безрадичі, Безхлібичі, Богуславичі, Болестрашичі, Боримиричі, Бородчичі, Бояничі, 

ишатичі, олковичі, ороничі, луховичі, ориславичі, остиславичі, Даничі, Кня
жичі, Маневичі, Народичі, Немиричі, льжичі, атиборичі, емирадичі, новидовичі, 

тежиричі, рополчичі, рославичі тощо . х стратиграфічне дослідження з ура-
хуванням археологічних даних дозволяє констатувати помітний уже з середини 
І тисячоліття н.е. безперечний зв’язок розвитку зони ареалу найдавніших слов’ян-
ських топонімів, у тому числі й топонімів на ичі, з найдавнішою територією засе-
лення слов’ян та реконструювати територію праслов’янської батьківщини, яка, 
відповідно до усталеної в сучасній науці думці, була розташована між середньою 
течією Дніпра на сході та басейнами Вісли і Одри на заході. У цьому контексті 
надзвичайно важливим є висновок О. А. Купчинського: «Вивчення назв на ичі в 
діахронному плані свідчить про те, що загальнослов’янський ареал цих назв охо-
плює східнослов’янські території, південно-східною зоною якого є українські зем-
лі».  Докладно дослідивши ареал поширення ойконімів назв населених пунктів  
на ичі, автор робить висновок: «Вивчення назв на ичі в діахронному плані свід-
чить про те, що загальнослов’янський ареал цих назв охоплює східнослов’янські 
території, південно-східною зоною якого є українські землі».  Крім того, ареал 
поширення топонімічних назв на ичі збігається з археологічними фактами щодо 
прабатьківщини слов’ян – території між басейном середнього Дніпра і басейном 
Вісли. Усе це разом узяте означає, що батьківщиною патронімічних назв на ич 
слід вважати протоукраїнські землі, а творцями цих назв були предки тих слов’ян, 
які проживали на території сучасної України, а тому розглядати назви по батькові 
як такі, що з’явилися внаслідок російського впливу, немає підстав.

Отже, різні аргументи – власне антропонімічні, історичні, географічні, топоні-
мічні, епістолярні, фольклорні, а також відомості з етногенезу слов’ян та мігра-
ційних рухів – дозволяють стверджувати, що ім’я по батькові у складі офіційної 
формули іменування українців сформувалося внаслідок тривалої еволюції влас-
не української антропосистеми від праслов’янського періоду до сучасного стану, 
тому інтерпретація його як результат російського впливу суперечить науковому 
підходу.

я
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і а і  Ц

а к  і а і  е  – країнський 
письменник лен П  з 000 , лен  
з 1984 , доктор ілологі них на к 010 , про-
есор 013 , ла реат мельницької облас-

ної премії імені араса ев енка за 00  рік, 
а тако  імені икити одованця 003 , імені 
ригорія Костюка 005 . ародився 4 квітня 

195  р. в селі р бків коли нього ед ибізь-
кого район  Кам’янець-Подільської області.

акін ив ак льтет рналістики Київсько-
го дер авного ніверситет  імені араса ев-
енка 1988 .

з 01  р. – про есор ка едри країнської мови і літерат ри мель-
ницької г манітарно-педагогі ної академії.

ітерат рн  твор ість розпо ав 19 9 рок . Активно займа ться ака-
демі ним літерат рознавством. Автор низки статей багатотомної кра-
їнської літерат рної енциклопедії , нциклопедії асної краї-
ни , окремих видань: ітерат рне Поділля  м., 1991 , Вбите 
коріння  повість-есе  м, 199 , олод на Поділлі  ред.- порядник  
Кам.-Подільський, 1993 , р ко-
ване слово Поділля  м.,1998 , 

Повна бібліогра ія праць вана 
гі нка  м., 1998 , Під не-

бом країни  поезії  м., 1999 , 
ілий цвіт на калині: літерат р-

но-мистецьке иття країнської 
діаспори  м., 001 , країн-
ська еміграційна проза  сто-
ліття  моногра ія  м., 009 , 

Sententia sid s  поезії  м., 
01 , ев енкіана мельни -
ини  м., 014 , Катарсис  
роман  м., 015  та ін. айма-
ться перекладацькою діяльніс-

тю.
ин лого рок  вий ла даль-

а збірка В. ацька – ентенції 
р ея . рамати ні твори, пое-

зії. – Вінниця: В А - , 
0 0. – 4 с.
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У драмі містерії «Сентенції Орфея» Віталія Мацька йдеться про 
складну історичну долю Давньої Греції, що відбивала ворожі наскоки. 
Головна думка закладена у зверненні Орфея до батька: «Так, бать-
ку, правди вічне слово  Братів лікує, нищить ворогів».   цих словах 
увиразнюється роль митця і мистецтва в житті суспільства. Казка 
«Сон холодного сонця», адресована дітям і дорослим, вона формує лю-
бов до природи, частиною якої є людина, любов до рідного краю, рідної 
мови. Завершує збірку розділ « ності озвався камертон» – рання ліри-
ка поета, яка досі не бачила публікації. Друкуємо зразки ранньої лірики 
В. Мацька.

Згадка

Знову думи мене повертають не раз
У село, що над Бугом-рікою...
Уявляю собі на межі перелаз
І ставок, що поріс осокою.

Знову думи мої у краю голоснім.
Ой, як хочеться там побувати,
Де стоїть над ставком наш обвітрений дім,
Де старенька живе моя мати.

О, хатино моя, я про тебе вірші
І поеми буду друкувати,
І навік збережу в колисковій душі
Ті пісні, що любила співать моя мати.

Де родився і ріс, де дитинство провів,
Як, домівко, тебе не згадати.
Разом з краєм своїм, розцвітався і цвів.
Як про край мій тепер не співати?

c     c     c

Поем, поезій так багато,
Поетів світлих бачив вік.
Чимало є ідей крилатих –
Не прочитати їх за рік.

І кожен з нас творець словесний
Перебирає сотню фраз,



84

Здається, що Господь небесний
З них сотворив би оду враз.

Слова, слова... Крізь сито сію,
Щоби звучали найчистіш.
Лише тоді сказати смію,
Що вмію написати вірш.

c     c     c

Я в селі родився пишнім,
В барвінковій ріс красі,
Де весною пахнуть вишні,
Омиваючись в росі.

А підлітком пас худобу,
У жнива возив зерно,
Бо з колиски ще сподобав
Землю рідну із добром.

Земле-матінко, без тебе
Я не можу прожить й дня,
Так, як льотчики без неба,
Як туристи без огня.

І при різних порах року,
Твій оспівуючи стан,
Не ступлю без тебе й кроку,
Не складу життєвий план.

c     c     c

На два боки танцює метелиця,
Зайшла стиха у місто й село,
І доріжку – до милої стелиться –
Кучугурами геть замело.

Хуртовина вирує, аж сердиться,
Їй не видно кінця дві доби,
На дахах, на парканах хурделиця
Верблюжая і будує горби.
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Зодягнувшись, я йду крізь метелицю,
Підморгнувши натомленім дню,
Може лагідним словом хурделицю
В полі, місті й селі зупиню.

c     c     c

Поклони край дороги бив вітряк,
Заносив він угору сухі руки.
Сумний зродивсь у ньому переляк
За вікопомні жертви, людські муки.

Він за плечима мав чимало літ,
Був свідком багатьох годин печальних,
Він жорна не крутив – десятий піт,
Коли на нього недруги сичали.

Здіймав із себе мучених людей,
Немов Христа, розп’ятих ворогами.
І поглинав нестерпний плач дітей,
Вдовиний крик, посолений сльозами.

Хрестився заворожений вітряк...
Нема його. Тепер він у музеї.
І перед ним на вишитих вітрах
Поклони б’ють, оспівують в есеях.

Дорога

Початок дороги. Який він нелегкий –
І ніжний й суворий стає водночас.
Чарівна романтико, шлях чи далекий,
Де радість і щастя чекають на нас?

Початок дороги. У когось дозрілий,
Буяє-цвіте, спілим соком струмить,
Життєву дорогу обрати не вміло,
То, отже, не вміло на світі прожить.
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Ñèâå «êàð-ð»
В жгороді у видавництві  побачила світ по-
вість для дітей Рудоль а Яшика Попеляста ворона  

перекладена і словацько  Іваном Яцканином

акарпаття традиційно відкриває для цілої України багат ий 
світ сусідньої літератури. ільки за останнє десятиліття у нас ви-
дано понад два десятки тамтешніх авторів – від Братислави до Ко-
шиць і Пряшева.

 от тепер – удольф шик (1919 – 1960). Він е підлітком почав 
трудове життя на взуттєвій фабриці Баті у лині. Мобілізований до 
війська  во вав у Криму і на Кавказі  але 1944 р. перейшов до ан-
тифашистського підпілля. Після радянізації Словаччини прац є 
журналістом   з 1956 р. – на письменницьких хлібах. Писав романну 
трилогі  про 
свій час  з якої 
вийшло два 
томи. Крім то- 
го  полишив 
ряд  повістей і 
оповідань.
Повість про во- 
рону – твір про 
боротьбу ди-
тини із влас-
ними страха-
ми  про само-
стійне долан-
ня хлопчиком 
перешкод  про 
самовихован-
ня чолові чої 
натури. вір 
психолог іч -
ний  де багато 
мовиться бу-
квально між 
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рядками  без прямого дидактизму  а ненав’язливо через художні 
образи.

Події розгорта ться на півночі середньої Словаччини далекого 
1931 р.  під час самого піку світової економічної кризи. оч Чехо-
словаччина пережила її де о легше  ніж сусідні країни  а все ж 
словацька глибинка занурилась у суцільні злидні  тож головний 
герой Ондрей постійно мріє про кілька крон  на які можна купи-
ти солодо і. Він збирає лісові ягоди для вчительки  яка віддячує 
йому кроно -друго  мати прац є прибиральнице  у школі  але 
інколи відбирає у сина і ці дитячі гроші. Батько ж е понад вісім 
років подався на заробітки і там і згинув. Десятилітній хлопчик 
потребує батькового тепла та наставництва  але... Взагалі  повість 
просякнуто різними фрейдистськими мотивами  але вони присутні 
тут легеньким серпанком  ледве вгаду ться.

лопчик підбирає випале з гнізда вороненя і переживає з ним 
багато пригод. Перший глибокий контакт з дико  природо  спро-
ба одомашнення її – хлопчик переживає приблизно те  через о 
колись  у неоліті  проходило ціле л дство  коли приручало окремі 
види тварин і птахів. Образ пташеняти  а е більше його матері  
старої ворони  набуває навіть якихось тотемічних і міфологічних 
рис. Нагадаємо  о ворони і круки були геральдичними птахами 
Габсбургів  тож вони активно присутні у мистецтві і фольклорі усіх 
країн дунайської монархії. ут же цей правічний символ подано 
несподівано через дитяче сприйняття  хлопчачим поглядом.

Дуже тонко прописано спілкування хлопчика з учителько  ма-
мо  трохи старшим сусідом Паєром  його мамо  з дорослими  осо-
бливо рибалками. ут маємо специфічний гумор  тож сторінки ви-
клика ть постійну усмішку  а то й просто регочеш. Подавати через 
наїв глибоко філософські речі – то особливий талант. им шик 
десь нагадує нашу Марі  Примаченко.

иболовля – центральний епізод твору  новела у новелі. е одне 
тисячоліттями практиковане заняття  яке перетвор є випадкових 
колег по промислу у згуртовану громаду. Оригінально показано со-
ціалізаці  хлопчика у таку специфічну спільноту.

Десь через спілкування із пташеням Ондрей починає усвідомл -
вати себе л дино  по-інакшому дивиться тепер на тих  хто його 
оточує. Він врешті-решт відпускає ворону на вол  десь підсвідомо 
відчува чи  о то – найви а цінність для усіх (раніше ж він нама-
гався тільки самоствердитися через володіння пташеням).

Ворона виявилась для хлопчика своєрідно  річко  з якої вихо-
диш зовсім іншим  ніж ступив у неї. Книжка для повільного вдум-
ливого читання  для перечитування  при якому відкриваєш усе 
нові і нові н анси тексту.

Сергій Ф К
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е – різні книги за сво ю с ттю. Але по днання обох видань в одном  відг ко-
ві не вва аю випадковістю. По-пер е, вони з стрілись на і народном  літера-
т рном  конк рсі р кописів прози Крилатий ев , який мин лорі  проводився 
п’яте. ого організатори й посприяли появі др ків  видавни ій серії Конк рс . 

По-др ге, про твор  с в’язь говорить й одно анровість  сво м  розмаїтті, бо 
ма мо оповідання й сатири н  повість. По-трет , не варто скидати з рах нк  й 
того, о авторами обох видань  м ини – ровесники  асовимірном  просто-
рі, бо народилися  50-ті рр. мин лого століття.

Але отой третій по дн ва  бере на себе роль познаки різності. лі с Панько 
з’явився на білий світ поза материковою ріднизною – в країнській родині Пря-

івського краю лова ини. Поза материзною впер е заплакав й лександр 
аго няк. е сталося на агадан ині осійської едерації. е в е пізні е ро-

дина переїхала в південно країнські степи і нині він ме ка  в обласном  ико-
ла ві.  ця геогра і ність по-сво м  вплива  на твор ість. е по-пер е. А хіба 
про різність не говорить той акт, о лі с Панько в е  досвід еним пись-
мовцем, маю и  сво м  активі вісім др ків  А лександр аго няк – дебютант 
на ниві х до ньої літерат ри  

о а його немо ливо назвати 
нова ком  книговитворі напи-
сав і видав кілька кра знав их 
праць .

е ба  ніякої дивови і в 
констатації цих актів  відг -
кові. Ад е мені зда ться, о 
саме вони  отим сво рідним 
клю иком, який від иня  двері 
до збагнення обох видань.

пер  війдемо в оселю, 
в якій азд  лі с Панько із 
сатири ною повістю  – и-
хась .  одного бок  роз мі , 

о автор дотепно висміяв не-
гаразди, які опосіли людин   
посттоталітарном  с спільстві 
 с сідній дер аві, котра те  

б ла в’язнем соціалісти но-
го табор . А з др гого –– твір 
легко зпро кт вати на реалії в 
на ій країні, хо а й автор ано-
тації ніби й відкараск ться від 
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цього, вказ ю и, о йдеться про иття країнців Підд клян ини серед словаць-
кого та польського етносів

одай кількома ре еннями деталіз ю це загальнення. к видно з текст , го-
ловним геро м твор   ихал ихаляк – неординарна місте кова особистість, 
до якої легко іпляються плюси  і мін си . Він сам не зна , ким він , бо е 
малим батько підкин в його  дитб динок, бо мама наг ляла хлоп ика від ад а 
білого нецигана . алі б ла кола для роз мово відсталих дітей, нав ання на 

м ляра, яке не дало позитивного рез льтат . ихал якось отримав однокімнат-
к   місте к  і став працювати  к льтцентрі під ор дою Владя огаря. вісно, 

о перипетії тоді б ли різними, бо в соціалісти н  епох , яка смі ила навіть 
пия иськів зама не слівце з лексикон  лі са Панька , траплялося сяке. к 
т т не згадати, приміром, про описи демонстр вання ільмів осконале по-
др я  і елга  Всі після сеансів казали, о вдома ба или біль е відкритого 
секс , ні  на екрані, хо  екали протиле ного .

Після падіння берлінського м р  иття змінилося. Але ихала ихалюка і 
далі цін ють люди за його простак ватість, яка  багатьох випадках ме  з при-

елепк ватістю. по атк  він допомага  багатьом Владю огарю тако  стати 
деп татами, а потім і сам засіда   міськом  правлінні, голос ю и за інтереси 
місте кових кр теликів . А завер ться все тим, о головний герой опиня-
ться  б динк  пенсіонерів, бо однокімнатк   нього забирають ерез інансові 

махінації Владя огаря він  док ментах одного раз  не підставив себе, а весь 
ас діяв від імені ихася . Апо еозом  раза про те, о обман тий далі вірить 

сво м  благодійник , хо а про пам’ятник для себе  місте к , з якого по ина-
ться твір, в е д мати перестав. Вам це ні ого не нагад

адаю, о про ці два моменти слід поговорити конкретні е. В о ах алер-
го а  – дев’ять оповідань.  біль ість з них поверта   по аток мин лого століт-
тя. да ться, о ли ень ість із Канади   бли им до нас  асі, бо опис  
ли е один випадок із иття в роки перед розвалом . одо комі ності, то 
г мористи ності пера, напевно, засл гов  розповідь про невдале пер е сва-
тання аксима до стар ої од себе оповідання Варвара-вдова .

о на балакати й про ін і аспекти цих та ін их прозотекстів автора. Але не 
ба  потреби. По-пер е, ко ен при ба анні сам зробить певні висновки, пе-
ре итав и цю книг . По-др ге, певнений, о мо  с б’ ктивне висловлювання 
не мо е б ти остато ним.  ко ного  сво  взор вання. то , итальник , в 
дорог .

А автор цих рядків тим асом матиме мо ливість наголосити на виховній 
складовій текстів.  оповідань мо на дізнатися багато цікавих деталей про 

иття-б ття на их дідів та прадідів, о д е ва ливо  пор , коли зі кільних 
програм вихоло ють й наймен  згадк  про того асні складно і иття. Все 
асті е закрада ться д мка, о творці таких нововведень  з мисно взяли к рс 

на зни ення національної пам’яті.  оповідання лександра аго няка проти-
стоять цій зг бності .

А тепер повед  мов  про е один виховний момент. а цього раз  він стос -
ться обох книг. е втомлюся повторювати, о мовленн вий апарат  д е ва -

ливим для прозаїка, свід а и про неординарність  вира енні д мки в мовах 
глобального к рс  на зоднаковіння мислевисловлювання. о цікаві літерат рні 
тропи існ ють в обох авторів. При мно подивов ють й окремі слівцята. о а, як 
на мене, таких біль е в лі са Панька, о натяка  на те, о ми зобов’язані 
зберегти рідномовн  стихію в материзні.
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 такі д мки викликають  мене обидві книги. еповні вони  годен. Але хто 
зава а  поцінов ва ам красного письменства заглибитися  літеросплетіння й 
доповнити мої розмисли

І  ,
м. мськ на ернопіллі.

  
і с ан к    ас    , 2020   112 с  

  е і  і і ека а  е а

Кажуть, що таких як я, можна знайти майже в кожному селі, але вони 
живуть і в містах. Звуть їх по-різному. У них своєрідні імена, прізвища або 
прізвиська, та здебільшого до них прилипає тільки одне з них. І тоді їм уже 
інші не потрібні, бо вони – історичні людкове .

так розпо ина  сатири н  повість   ас  країнський письменник 
лова ини і с ан к . Виявля ться, о по ирю ться, так би мовити, гео-

гра ія видавни ого зацікавлення твор істю . Панька. к о рані е його про-
за виходила в городськом  видавництві TI P NI , на цей раз з пинився  

рогоби . е а  ніяк не випадково. атири на повість  – ихась  вій ла  
Вели ний список п’ятого і народного літерат рного конк рс  р кописів прози 
на кра  книг  рок  Крилатий ев  0 0.

а повернімся на по аток сказаного, бо воно справді так. Ко не місто, міс-
те ко, навіть село мають свого дивака. Виникають нові й нові розповіді про його 
витівки, а  дивак ста  легендою

ита еві в е з пер их рядків ста  ясно, де відб ватиметься дія. Автор не ті-
ка  зі свого регіон  Тільки-но вранці на ліжку розплющу очі у своїй однокімна-
тці, то перше, що через вікно постає перед моїми очима, – це голова Генера-
ла, яку старанно вмивають сонячні промені. Вмиває Генерала і дощ, та й мені 
час від часу доводиться вмивати Генералову голову, коли забруднять її воро-
ни чи голуби.  коли ж задує поміж житловими блоками задерикуватий вітер, 
то Генералову голову хвиськають гілки старої верби. Тоді мені стає сором-
но за це лайдацьке гілля, яке таку поважну голову так безжалісно лупцює .

Автор пост пово пода  итт вий і дивацький  лях ихася. Виходить, 
о людина диваком ста  не зраз , а пост пово. итт ві обставини зм ють 

його всіляко міняти свою поведінк . иття дивне, то й люди дивні  А мо е, 
всі люди диваки, обізвали ли е кількох, не дивив ись на себе  ивацтво. 

о воно таке  Відно ення дивака до навколи нього світ  то смі ні ий  
ивак  Або ті, хто з нього насміхаються. ей дивак – ихась пост пово своїми 

непередба еними поглядами і в инками розкрива  недоліки людей, зре тою, і 
с спільства. ивак ста  спогляда ем. Він  сво рідним свідком різних с спіль-
них подій, сприйма  їх по-сво м  і реаг  на них по-сво м .

а на  д мк , автор міг запропон вати біль е незроз мілого дивацтва, об 
на деяких місцях не впасти   п бліцистик . отілось би виразні ий психоло-
гі ний малюнок головного персона а повісті. аб ть, треба б ло гальм вати, 
з пинити видкість розповіді й заглибитись  вн трі ній світ ихася. деться 
про те, о виразні ий психологізм, розіграний  сатири ном  плані, а  ніяк не 
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завадив би драматизмові розповіді, навпаки, вніс би до неї е біль  інтриг , 
загадковість.

ихась – дивак на тлі с спільних зр ень  невели ком  місте к , інколи див-
ними  с спільні зр ення  місті, які не вкладаються  голов  дивака – ихася.

лі с Панько сво ю сатири ною повістю порад вав і при мно здив вав. ди-
в вав перед сім легкістю, з якою говорить про нелегкі аси. При мно здив вав 
соковитою мовою. озказ ю и про ихася, автор ніби заклика , об ми посмі-
ялися із себе, бо така терапія допомага .

І ан Ц

  К
і о  словацьк  п сь енн к оль  Я к    наро в-

с  в ро кі но  К с цько  краї  сере  в сок  еск ів а ірськ  
по оків  а е рі на пр ро а  арна  с вора  о неа к впл н ла на 

ен алі е  і арак ер а е ньо о л   неві но  скла ово  
о о вор ос і  А е  повново а  але пі с пна рі ка К с ц  на ере-
а  кої ві ва ьс  по ії іль ос і ро анів  повіс е  новел  Я -

ка На ере і про орої рік  ер ві о і  іс ць на во і  орні а 
ілі кола  о о

а ва имо, о окремі твори цього автора в е перекладалися країнською, 
зокрема айдан святої Аль бети  перекл. . Авд в , ертві не співають  
В. рими , Пора мідних обли  . Андр хів , а 1981 рок  зріла світ моногра-
ія алини ива енко доль  ик. Проблематика і поетика прози . ато-

мість твори письменника для дітей тільки зараз тор ють лях до країнського 
ита а. еред них – ойно видана повість Попеляста ворона  в мистецькій ін-

терпретації знаного прозаїка й переклада а з Пря ева І ана кан на -
д  , 2021, 6  с
 знов  перед допитливим ита ем поста  мальовни ий світ Кис ць, оправ-

да, в мі во нний період,  непрості аси світової господарської кризи, яка не-
абияк складнила й так нелегке иття краю та його ме канців. Криза трагі но 
позна илася і на долі на ого юного героя – ндрейка. Вісім років том  б ло 
продано останні нивки в горах, аби відрядити його батька на заробітки в Аме-
рик . Пі ов – і не поверн вся. ати, зовсім е молода інка, но ами ви  в 
под к , наївно д маю и, о малий спить і не  її голосінь. апевно, його 
там хтось бив. віт поганий  – сільський поголос без альний. т родина й ви-

ива , як мо е. ндрейко ходить по гриби, збира  трави, ловить на Кис ці риб  
правда, не біля Адамової верби – це гибле місце, там сліпий Адам покін ив із 
иттям , а е, як і біль ість місцевих хлоп аків, відловлю  ворон і ни ить їхні 

гнізда, бо д е в е велик  код  роблять. А за ворон  мо на заробити 3 крони 
– зовсім непогані, як на той ас, гро і.

а одного раз  ось пі ло не так: и то від самоти, и від н дьги, и з роз-
па , але ндрейко ом сь пер е вирі ив зали ити вороненя собі. овляв, 
підгод  його і продасть доро е  е б демо переказ вати аб л , просто по-
вірте на слово: трепетно емлива, звор лива до сліз історія стос нків хлопця 
і птахи то но не зали ить байд ими ні дітей, ні дорослих.

е на І
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Ігор О Е
 

про поетів і поезі
є поети
які пишуть свої вигуки до пізньої ночі
і потім сплять сном
засуджених до смерті
пробуджуються з гарячкових видив
записують вірші з демаркаційної лінії
між безсонням і сном
 
і це найкращий шлях до безумства
 
потім є поети
які шалені увесь день
але уночі сплять мов тихий звір
сном справедливих
 
Бог напевно любить і бовдурів
та ми не впевнені
чи розуміє поезії
хоча певні тексти засвідчують це
 
так і сяк більшість віршів
скінчить розбита зубами часу
у забутті

 
ві го і

ріка пливе країною
мов бродячий лис
з іржавим вогневим хвостом
який підпалює пристрасть вовків
 
коли тепер йду по мосту
на зворотному шляху
чую відгомін
своїх непродуманих кроків
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іс  е зат лив ли е і грі и  етал 
за овк

під помірним впливом
задуманого місяця
який не затулив лице
 
я і перелякані воїни
виграємо
на стеблах трави
 
коники на луках також
притихли
бо ж люблять
іскристу зелень
 
адже зрештою
це їх світ
де вони довше вдома ніж ми
 
замовкла й беззахисна зброя
метал грішний
 
останній місяць
поспішає
сховатись у дзвін

 
е іл е поо і

поріз
гострим стеблом трави
 
на прорізі небозводу
теліпаються хмари 
не видно у вічність
 
з рейок зійшов літак
 
не можна скаржитися
на нестачу поштовхів

 
овкови  ра ок

постільга
яка вже три місяці спить
на держаку нашої тарілки
щось сказала
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і відлетіла
тільки-но світло дзенькло об скло
 
тепер в імлу
бо осінь вже залишила
жорстоке літо
 
ранок мов вирізаний

ормочкою спокою
 
моя жінка
нині чудова
у шовковій наготі
буде весь день думати
чи знову прилетить
той птах
що пошту не носить
а мишей ловить

 
з во о  і вог е
бродяги стовпились
мов ворони на ярмарку
і косяться по кожній
надкушеній скибці
 
ми їм не будем
казати
про основні речі рецептури
 
бо кожен знає
що печеться
а без води і вогню
з борошном ніхто не дає собі ради
 
а мертві нам про хліб
вже нічого не скажуть
 
предки йдуть там
ми туди
 
на межі поділимось
сухими скоринками
які лишились
на дні країни Зі словацької переклав

Іван ЯЦКАНИН
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ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Îñòàíí³é ïðÿø³âñüêèé áîãåì
Минуло вісімдесят років від дня народ-

ження художника Михайла Чабали (1941-
2002). Народився у селі Чабини Меджилабі-
рецького округу. Своє відношення до рідного 
кра  не виявляв словами  але переніс на по-
лотно  у свої твори. В 1963-1969 рр. навчався 
у Високій школі образотворчого мистецтва у 
Братиславі під керівництвом професорів Де-
зидерія Миллого  на Мудроха та на Ма-
тейки.

Початок своєї творчості присвятив фігу-
ральній тематиці  наприклад  із середови а. 
балету  театру. ле доміну чим стає пейзаж  
ландшафт. Мистецтвознавці часто його твор-
чість характеризували словами: « широкі 

мазки пензлем та вивільнений рукопис із розпливчасто  шкало  кольоро-
вих землистих тонів».

У пейзажі Михайло Чабала надв’язав на традиції східнословацьких ху-
дожників та водночас вносить у пейзаж сво  так би мовити  печать  своє 
бачення  відчуття  переживання.

Його портери – це занурення у л дську душу. Виконує портрети  які його 
чимось насправді зацікавили. В них відбива ться несповнені очікування. 

ому й не див-
но  о худож-
ник вкладає у 
портрети ось 
загадкове  не-
передбачене  

о л дину е 
тільки чекає. 
У його портреті 
обличчя є тим 
вирішальним  
тому й присвя-
чує йому най-
більше уваги.

У Пряшеві  
де вулиця р ко - 
ва перетинаєть- 
ся з вулице  

а ло а ала  і нословацьк  лан а  аква-
рель  папір   с  
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а обкладинці рнал  твори країнського х до ника
а а а а

а пер ій сторінці обкладинки: а е , олія, 19 9  на др гій сто-
рінці обкладинки: , олія, 19  на третій сторінці обкладинки: 

а к а на , олія, 1985  на етвертій сторінці обкладинки: -
на» .

   Д
ановні ита і  к о Вам не байд а даль а доля рнал  кля , 

просимо Вас підтримати її своїми по ертвами, які слід надсилати 
на рах нок:

V  ,   6 0200 0000 0000 28  5 2

лоріана  стояв його мольберт  біля якого художник тихесенько наносив 
фарби на полотно – народжувався новий погляд на світ. Прохожі зупиняли-
ся  деякі лише мовчки кивали голово  зна чи  о не годиться коментувати 
творіння. Незабаром мольберт залишився один  майстер забіг випити пиво 
у недалеке «Мексико»

удожник Михайло Чабала помер 3 серпня 2002 р. у Пряшеві  але вічний 
малярський сон сниться йому у рідних Чабинах.

(ІЯ)
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