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Степан ГОСТИНЯК

Сцена – За лаштунками
Московське надування

Надувається.
Іще.
А потім знову.
Нехай усі побачать, зауважать,
хай дивуються,
хай ахкають
від першості, від міри надування,

та хай заздрять,
хай нарешті усвідомлять всі,
що я – це Я,
що я умію надуватись.
Тож надувається.
Ізнову надувається,
до лопання вже й недалеко (тільки крок!),
але надалі надувається.

Московська мавпа
Дивлячись у дзеркало
(і особливо в дзеркало

 псевдоісторії),
задоволено собі наспівує-

мугикає:
«Ах, какая же я да разтакая!»
Та й справді: ах, яка це я
реально-достеменна «ах!»!
Хай завидки усіх (але усіх!) 

беруть,
бо ж – яка небачена!
Яка – нечувана!
Яка – така,
якої ще ніде ніколи не було!
Яка – така,
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якої вже ніколи і не буде!
А ви дивіться всі –
і завидки нехай вас ізжеруть!
Отак!

Ординський проєкт
Зизим оком зазирати
в напрямі чужих обійсть,
чужих задвірків,
безконечно белькотати
про якісь там власні інтереси
й разом з тим
своїм смердючим черевиком
варварськи топтати
інтереси інших.

Не ставити за всім останню крапку
Та ні,
я не із тих,
хто мудрість з’їв
з п’яти галактик
а ще і трохи з шостої,
однак, одне уже затямив,
усвідомив раз-назавжди:
спинившися на дні,
зустрівши чорний день
чи ставши на коліна, –
в жодному випадку
ні, не ставити за всім останню крапку,
ні, не випускати прапора із рук,
а воювати із самим собою,
не переставати ратоборствувати,
дертися угору,
переростати власний образ
і наперекір всьому
ліпити та ліпить себе безперестанку,
ну, а може, – ще й горіти смолоскипом.
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Що ж, – будем воювати
з цими динозаврами

Так день за днем:
до політичної тріскотні
приєднується глобалізаційний спрут,
до них прилучається ракета,
кібератака приплюсовується також,
соцмережа приглядалась до оцього групування
та й рішила: прилучаюся і я.
Виходить, – іде об’єднування сил.
Об’єднані сили
поширюють плацдарм своєї дії,
спрямовують об’єднаний потенціал
у нашу сторону,
кажуть, – ви мішень
і починають атаку.

А ми у відповідь:
давайте воювати з цими динозаврами.

Зрушити з місця,
розпочате довести до кінця

Коли ти довго топчешся на місці,
коли не знаєш що, куди і як,
то дуже важливо
зрушити з нульової позначки
і щось розпочати.
Ти чуєш? – Треба щось розпочати.
Це – дуже важливо,
надзвичайно важливо,
та іще важливіше
чи – найважливіше:
розпочате довести до кінця.
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Обережно
Обережно, обережно,
бо коли щодня
копичити до стресу – гнів,
до гніву – сум,
до суму – страх,
то може легко трапитися,
що одного дня
тебе легенько переможе
неміч зламаного серця.

Обережно, обережно,
бо підрізувати, пакостити може
і надмірна радість,
бо до зламаного серця
можна дотягтися
і такими сходами,
як день народження або весілля,
як зустріч з другом через 40 літ,
як перемога фаворитної команди
чи як – лотерейний виграш.

Обережно, обережно,
бо відчутне переборщування
в сторону посиленої радості
або посиленого гніву
призведе лише й лише
до зламаного серця.

Гроза
Небо сіяло погрозами:
спочатку чорними горизонтами,
згодом – Перуном.
А той як ударив –
від страху завмерло усе,
покакались буквально всі.
Він кашляв, хропів, гуркотів,
ясними стрілами в землю вдаряв,
а ще ж і лякав, ще і погрожував, ще і ревів:
«Ви, що – маленькі, ви, що – нікчемні,
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вже позабули, хто це ваш Бог?!»
В час грізної мови всесвітнього пана
під кленом могутнім, щоб пан цей не бачив,
вітер з дощем перманентно змагались,
хто дужче, хто довше гойдати зуміє
кленовий листочок.

Нове, жорстке
і вже останнє застереження дзеркалу

від його пана
Так перестань уже, прокляте!
Воно собі бундючиться, вдає,
що це не я його, але воно – мій пан.
У сяйві сонця чи у тіні
появляє образ мій
не так, як треба,
а як собі захоче.
Воно нахабно насміхається,
ба прямо аж знущається
над позитивним моїм відображенням,
над достойним моїм портретом.
Застерігаю я тебе, нахабо,
схаменись та перестань вже гратись
у провокаційні гри,
показуй не лише мені мене,
але і світові мене таким, як треба,
являй подобу пана
гідно, гожо і достойно,
а – ні, то десь у п’ятницю або суботу,
в сатану змінившись,
розіб’ю тебе на друзки,
розіб’ю тебе ущент.
У тебе залишилось кілька днів
для виправлення поведінки.
Почуй
і твердо закарбуй собі:
або відображатимеш мене отак, як треба,
або – на друзки розіб’ю!
До п’ятниці-суботи в тебе термін-строк,
щоб зрозуміти пана.
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Прохання
Державонько моя прехорошая,
подой мою кишеню та й подой,
хочеться її мати порожню-препорожню,
щоб вітер міг вільно ганятись по ній.
Державонько моя перекурвленая,
висмокчи із мене всі соки
(коли кажу всі – то усі!),
щоб вже не мав ніяких сил
і Лазарем лежав на обслиненім,
смердючому конституційнім гною.
Цього мені хочеться, і дуже хочеться,
тож кооперуй зі мною
хоч би в цім сегменті,
прехорошая, перекурвленая.

Єднаймося, єднаймось

Брати по сцені та по духу,
по діагнозу і по ґешефту,
найдорожчі, найрідніші, гей,
ми, – що клоуни, циркачі, паяци,
балаганники, шоумени
та широка братія, що з ними, гей,
ми усі з усіх країн
єднаймося-єднаймось!

Давайте, найдорожчі, найрідніші, гей,
а давайте, щоби разом, гей,
щоби спільним, щоб єдиним фронтом, гей,
щоби нашим рідним Інтернаціоналом, гей,
щоб здобути всі наявні континенти, гей,
щоб завоювать планету з іменем Земля, – гей, гей.

Рефрен:
Бо вірим, що нам це від бога дано
стати й утвердитись королями сцени,
бо знаєм: попит на продукцію від нас сягає пік,
тож – разом, тож – спільно до діла,
до оволодіння планети з іменем Земля.
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Гей, гей, ми – новозавітна сила,
улюблена масою, бажана нею апогейно,
ге-е-ей!

Ми ще раз закликаємо:
брати по сцені та по духу,
по діагнозу і по ґешефту, гей,
найдорожчі, найрідніші, гей,
ми, – що клоуни, циркачі, паяци,
балаганники, шоумени
та широка братія, що з ними, гей,
ми усі з усіх країн,
єднаймось і єднаймось!

Геть!
Бери свій серпик й молоток
(якими нас косив і молотив!)
а ще і зірочку свою криваву
(ой, пила ж нашу кров!)
і забирайся геть.
Аби і сліду більше не лишилось.
Зрозуміло?
Зрозуміло?!!
Геть!

L
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Іван М Ц НС Й -

k    k    k

юдина – бунт  людина – вічний бунт
неспокій, що знаходить в бурях спокій
Отак горбом спотворений горбун

співа  гімн – ілюзії високій...

е стане бунту – всі згни м на квас.
е буде більш ні розуму, ні серця...
авколо тупо обірветься час

і все навколо тупо обірветься.

а біле тло – лиш кілька чорних плям,
на чорний шмат – одну лиш пляму білу –
і вже іде нових світів ансамбль
на будь-яку безбарвність наболілу...

юдина – бунт  людина – цілий світ
гармоній строгих, строгих дисгармоній
великий власник все нових палітр,
де з білими  й кольори червоні.

k    k    k

Стихія слів – стихія висоти,
стихія слів – це глибина безодні
в поезії не горбляться мости,
гелікоптери не кружляють модні.

Поет – не обінзоном, вигнанцем дамом
на острові далекім власної душі
по-сво му і вперто, і програмно
обороня  рубежі.

ужі він все життя тут рани розкрива
і разом з тим і власні розкрива
і, наче камінь в пращу, він вклада
біль у слова.



10

k    k    k

 бачив у житті із черепа людського чашу,
майстерно зроблену
чудову чашу
не пив я із неї вина –
пили з неї люто до дна
горе людське
такі ж самі люди,
діти  віку.

 з черепа людського бачив попільничку,
майстерно зроблену
чудову попільничку
я не гасив цигарки в ній –
гасили тупо в штуці тій
життя людське
такі ж самі люди,
діти  віку.

Зухвало і грубо –
по-скіфськи .

З людського черепа я бачив і плювальницю,
майстерно зроблену
плювальницю
вином запиваючи лють,
плювали і нині плюють
в череп людський –
на все людське
такі ж самі люди,
діти  віку.

І часто за власний хапаюся череп
від болю
болить нестерпно голова...

І втікаю додому
пожуритися вдвох
з самим собою.
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k    k    k

Усе таке знайоме, все таке старе,
як лахи ті, що на горищі тліють
і про які я знаю  там їх час зітре,
не вивівши на світ надію.

Такий наш день – поношений піджак
аньба на очі людям показатись.

Десь за селом торохкотить вітряк,
що ледве здатний обертатись.

 в інших – по-іншому давно
і думають, і сіють, і святкують
інакше п ють сво  старе вино,
сміються навіть і пустують.

k    k    k

Ми у віршах своїх не живем,
ми у віршах лише причаїлись
боїмось неприласканих тем,
на газетах розсілись горілиць.

Причаїлись і ждем, як у млі,
що відчиняться двері і вікна
і ввірветься в них гамір землі –
су та наша бурно-конфліктна.

Теми віршів – тварини живі
 когтисті і лагідні значно...
аш сучасник сюжети нові

підбира  занадто обачно.

Тема може стрибнути, як тигр,
інша навіть – смертельно вкусити
на пейзажі, портрети святих
можна фарби без риску ліпити...

аль поезії, якщо вона –
лиш землі заміської ділянка,
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на ділянці тій – дача бучна,
а у дачі – дружина-смуглянка...

Д МОН

 той, що не раз програвав у житті
і прогри звик звати переможними грами,
йшов далі завжди і в п янкім забутті
відмірював шлях свій волами-ногами.

 той, що напився з коріння сосни
аж ген на вершині самого Бескиду
води, що й в камінню запалю  сни,
води, що на землю верта  сновиду.

 той, що заклятий у скелі стояв,
все бачив, міцний і німий, скам янілий
у вічність сторіччя важкі проводжав,
кляв все, на чім світ стоїть божий і білий.

 той, що ку  невідомий ще сплав,
всю волю роздав у долині безволля,
безвольним на груди безсило упав
і знову встаю, бо така моя доля.

ей, ноги-воли, вперед і вперед, і вперед,
де ангели ладаном обрії курять.

 бурею йду на святий їх бенкет...
...Стрічайся із бурею буря

k    k    k

емов дитина, лиш на кілька стіп,
я виміряв людське житло сво .

а стіл поклали білий хліб
– Прийміте,
ядіте,
сі  сть тіло мо ...

 зрадник де  Де той смиренний да,
що на весіллі перший сват
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Усе, усе, усе лише полуда –
шалений листопад.

орить сонцями небозводу люстра.
окам колишнім лік веде сова.

Були ці юди,
 ці юди,

будуть юди.
І буде крок, і буде муштра,
глухе і виразне
... сь...

Вечеря буде якщо не обід
і буде риба, сіль і хліб,
вино – калюжами
і ямами – земля...

І скаже з-поміж дідів
найстарший дід
– Прийміте,
ядіте,
сі  сть кров моя

k    k    k

І чого я такий нині зморений,
наче виконав труд, ще й такий,
що не буде ніким вже повторений,
неповторний, занадто важкий

що одною вже сотою долею
обезкрилю  всі почуття,
що ні розумом, серцем, ні волею
не зм якша  омани життя.

 між тим і труда, якщо зважити,
не було  я лиш думав і в думах страждав,
відриваючи з коміру нашивки
і рвучи домотканий рукав.
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вавсь кудись, а куди і не знаю я
мов в гарячці, все рвавсь і летів
від горожі, де тиснява кляузна,
в область слова і дальше – від слів...

І тому, може, нині і зморений,
що все зайве та скинув з душі.
Сині хмари пливуть в край нескорений
і полонча горить на межі

k    k    k

Ми – як свічки в вечірній тихій млі
прокволо світим, димно догоря м...

авкруг – примари на пістрявім тлі
гучний цілунок пекла з ра м

 не прихильник перепоцілунків
для мене пекло – то най буде пекло,
а якщо рай – то пекла розрахунки
у райський келих, чорте, не мішай

В осінній ватрі тлі  димно грань.
авкруг – свічки, немов з книжок цитати...

Та  між ними й вогник всіх питань
знайти його –
і все йому віддати

k    k    k

Іде собі час-гультіпака і очі простяг до лісів.
Береза над абірцем фарби скида ,
а він щось на руні уздрів
і хлопцем чвала .

Ніколи за ним не встигаю, і все в мене вмить
старі , стира ться, швидко блідні .
а час-гультіпака біжить...
біжить і шалі ...
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k    k    k

Ізнов усе спочатку... від початку...
 сам себе піду шукати всюди,

де  хатки... де хтось розбив палатку...
колибу раптом збудував відлюдно...

Спитаю всіх, де сонце ма  ліжко...
де сняться сни на тижня кожен день –
такі прості, як сняться лиш хлопчиськам...
як сміх дівочий, відер дзелень-дзень.

к будуть мрії та на сміх скидатись,
як мрій отих розсиплеться вінок, –
я буду знати  тут не діяв натиск –
вінок цей був із польових квіток.

І, марномрійник, тихо марним мріям
я висвистаю пісню будь-яку
та геть піду – стокроткам і шавліям
віддати честь у іншім десь кутку.

Та ще одне  не буду я останній,
хто із природи сни свої сплітав.

то цим квіткам не віддавав вже дані
то з цих квіток надії не складав

f
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Василь ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ
(1897-1974)

МОЯ КАРПАТСЬКА
УКРАЇНО...

Моя Карпатська Україно,
найкраща квітко на землі,
лежиш тепер уся в руїнах,
після погрому мадярні.

О краю смутку, горювання,
о земле рідна, дорога,
завмерла ти від мук, страждання,
від ланцюгів і батога.

Юнацьку кров з грудей точили
ворожі Гортія штики,
і кості в тобі положили
твої найкращії сини.

А ми розбіглись, розтеклися
із того пекла в дальший світ,
а в тебе рани розрослися,
зазнала ти сваволю, гніт.

Ще тіні шибениць не зникли,
в тюрмах ще плісніють брати,
тому твої пісні затихли,
страждальна Мученице ти!

Тебе, слабу, здавить, придушить
терор, сваволя мадярні,
а ми свої кістки і душі
розгубимо на чужині...

Карпатська Україно, рідна,
найкраща квітко ти моя,
я вірю: будеш ти свобідна
і будем разом – ти і я.
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Мені без тебе жити годі,
я лиш тобі одній співав,
живу думками у народі,
якому серце я віддав.

Братислава, 1940

k    k    k

Ой люблю зелені груні,
де пасуть отари,

вітер віє,
шевеліє,

аж гудуть шувари.

І тумани розганяє,
завжди свіжо дише,

а ялину,
мов дитину,

гладить і колише.

Ой люблю потік сріблястий,
що униз спадає,

що худобу
біля броду

ситу напуває.

Ой люблю лужок зелений
в лісі, під горою,

де колись я
набродився

босоніж росою.

Ой люблю я рідний праліс,
озера і води,

де смерічка,
наче свічка,

виростá з колоди.

Ой люблю, люблю... та годі!..
Чи того дожитись,

щоб долинам –
полонинам

раз хоч уклонитись!
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Їм припасти до підніжжя,
землю цілувати,

де зродила,
де водила

бідолашка-мати.

1948

ПРОЩАЙ, РІДНИЙ КРАЮ...
І ось і я покинув Рідний Край,
недобиток великої руїни,
прощай же, Срібна Земле, о прощай,
найкраща ти перлинко України.

Несу в хустинці грудочку землі,
орошену і кров’ю, і сльозами,
нехай потішать душу в чужині,
пригноблену тривожними думками...

Несу один калини лист сухий,
з могили тих, що впали серед бою...
О, краю рідний, любий, дорогий,
скажи: чого ж так тужно за тобою?

Скажи: чому блищить слізьми в очах
і серце рве, коли тебе згадаю...
Тобі важкі кайдани на руках,
а я в чужих душею пропадаю.

Братислава, серпень 1939

РОЗДІЛИЛИ УКРАЇНУ
ПОМІЖ ВОРОГІВ
(Пісня буковинця)

Гей, зеленії Карпати,
Чом такі сумні?
Чи у горах, чи в тих зворах
Стратили пісні?
Ой мовчать Карпати. Тільки
Вітер відповів:
– Розділили Україну
Поміж ворогів!..
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Розділили Україну
На дрібні шматки,
Погоріли тихі села,
Висхли ті садки...
Потекла по Україні
Морем кров борців...
Розділили Україну
Поміж ворогів.

У Карпатах тихо-тихо...
Тисне грудь печаль...
У Карпатах сумно-сумно,
У Карпатах жаль,
Їх багнетами приперли
Із обох боків...
Розділили Україну
Поміж ворогів.

Під журбою-тяготою
Мовчки стогне грунь,
Не кланяє, не вітає
Полонин-красунь.
Док не вчує пісню Волі –
Доти онімів...
Розділили Україну
Поміж ворогів.

У Карпатах тихо-тихо,
Мертва тишина,
Кожна зворина-долина,
Мов сама труна.
А так само і на горах
Сум од вік-віків, –
Розділили Україну
Поміж ворогів.

На Говерлі, на високій,
З болю хтось завмер,
А на галицьких долинах
Застогнав Дністер...
Гей, ви, ниви буковинські,
Вас румун присів...
Розділили Україну
Поміж ворогів!..
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Надходили чорні хмари
Тих страшних думок:
– Земле рідна, де ж подієш
Ти своїх діток?
Бо грабіжники напали
Із усіх боків,
Розділили Україну
Поміж ворогів.

Вже зелену Буковину
Топчуть постолом,
А з обох боків Карпат
Хтось з новим ярмом...
І за що, за що лилася
Стільки кров братів?
Україну розділили
Поміж ворогів!..

Геть, думки, думки страшнії,
Не давіть мій ум!..
У Карпатах тихо-тихо...
У Карпатах сум.
Тільки вітрик мені в ухо
Листям шелестів:
«Розділили Україну
Поміж ворогів!»

І нараз він почав дути,
Сосни рвав, ревів:
– «Україну розділили
Поміж ворогів,
Але вона встане, встане,
Бо народ живе!
Вже не довгий час страждання,
Й Воля оживе!»

ЩЕ Б’ЮТЬСЯ ХЛОПЦІ...

Ще все гучать гармати на горі,
ще все співають наші кулемети,
ще все стоять завзято у борні,
лиш ми отут попались у тенети.
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Ще б’ються хлопці, скільки стане сил,
хоч і стоять в безвиглядному бою,
не здав ще зброю лісовий наш тил,
стріляють до останнього набою.

Хай бачить окупант, хай бачить світ,
що добровільно ми не піддамося,
ми не «м’які рутени», а граніт,
і гордо українцями звемося!

Ще б’ються хлопці у гірській імлі,
по снігу сіють ще криваві квіти,
боронять клаптик рідної землі,
а нам без діла в камерах сидіти!

Так хочеться до них – у гори, в бій...
Розбити грати сили в нас немає!
Там гук гармат, а тут я, мов не свій,
душа моя і плаче, і ридає.

Тячів-тюрма, 25. III. 1939

k    k    k

Биття, тяжкі побої, муки
витримують мої брати.
Не люди це, але гадюки,
кати, проклятії кати.

Того й звірі не доказали,
що тут прийшлось зажити нам,
хіба ж гієни і шакали
дорівнюють оцим катам...

Стоять з бичами наші «гості»
і б’ють від голови до п’ят,
на голім і твердім помості
рядом потовчені лежать.

А прийдуть іншії на зміну,
то відпочатку б’ють ізнов...
І на підлозі, і на стінах
розприскана, розлита кров...
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Катують, б’ють, ще й розпинають
на «тріянонському хресті»,
побиті зойкають, ридають,
та всі їх голоси пусті...

Варюлапош, Мадярщина, концтабір, 24. V. 1939

ЮНАЦЬКІ МОГИЛИ
І

Свіжі ще могили,
порозкидані по полю,
ох, у них спочили
білі кості юнаків,
що лягли за волю,
що цю землю боронили,
кров’ю оросили...

Хлопці, милі хлопці,
чом я не між вами,
не між вами, козаками?
Чом я в порох не звалився?
Під мадярськими штиками
чом я опинився?

Чом я не між вами
в Тисі серед плеса.
чом ворожі коні
і гармат колеса
не стоптали моє тіло
за велике діло.

Чом гранатом не скосили,
кулею не вбили?
Радше був би я загинув,
ніж попастися в їх руки,
їм на глум, на муки.

II
Іще тільки тиждень тому
були сили спільні,
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були ми на світі цьому
щасливі і вільні.

Було свято – ох, ти доле, –
було величаве,
прийшло швидко «Красне поле»,
занадто криваве.

На замку, на мурах давніх,
наш стяг колихався,
полягли борці преславні
і прапор зламався.

Пливуть трупи вниз водою,
і риби в ній ситі,
стоять верби над рікою,
журбою повиті.

Немов жалібнії жони,
стоять і сумують,
собаки гидкі ворони
із трупів ласують...

Оті кістки ізберіте
у спільну могилу,
як святощі, хороніте,
як пам’ятку милу.

Збирайте з могил героїв
свободи світанку,
лежатимуть спільно вої
у Хусті під замком.

У битві були хоробрі,
пішли з цього світу,
поставте їм, люди добрі,
могилу з граніту.

Неначе маяк над ними
преславні руїни,
сліди слави Верховини,
сліди України.
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ІІІ

В тюрмі як і я загину,
то ось, люди, знайте,
у той пам’ятник-могилу
мене поховайте.

Накрийте же, хлопці милі,
мене стягом рідним.
з ним принаймні у могилі
хай буду свобідним.

Мене, хлопці, поховайте
із товаришами,
і всіх нас ви попрощайте
гучними піснями.

Любіть рідну Україну
так, як ми любили,
гоїте оцю руїну,
гуртуйте всі сили.

Ніколи ви не женіте
в чужі млини воду,
один одного любіте,
з одного ви роду!

Тячів-тюрма, 21. III. 1939

СОН

О Ужгороде мій прекрасний,
ти снивсь мені і твій район,
коли збудився, був нещасний,
що це ізнову тільки сон.

У сні я бачив панораму:
Старинний замок – древній град,
ті дві помпезні башти храму,
липово-каштановий сад.
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А річка Уж, розкішна річка,
хрустально-чистою була,
неначе та срібляста стрічка,
дзеркалилась і здовж плила.

Акації, мов білі панни,
в святкові шати одяглись,
вітрець гудів слова осанни,
летіли голуби кудись.

Ряди тополь на побережжі
чесав весняний вітерець,
стрункі і барокові вежі
сплелись палацам у вінець.

Невицький ліс синівся в далі
і здалека мене жалів,
що я, прикований до палі,
до Ужгорода йти не смів.

Стояв прикований до скелі,
мов бідолаха Прометей,
а я ж вогонь в міста, в оселі
всім роздавав з своїх грудей;

а я ж вогонь патріотизму
усім усюди розсівав,
за Батьківщину, за дідизну
на срібних струнах вигравав...

У зелень виноград повився,
і гомоніли вулиці,
я на горі стояв, дивився,
сльоза котилась на лиці.

Братислава, 1957
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Віталій МАЦЬКО

Член Національної Спілки письменни-
ків України Віталій Мацько 24 квітня від-
значає 70 років з дня народження. Автор 
чотирьох десятків різножанрових книг, 
доктор філологічних наук, професор 14 ве-
ресня 2017 року вперше відвідав Пряшів, 
віддавши шану Іванові Мацинському під 
час проведення Міжнародної наукової кон-
ференції. І ось 27-28 лютого 2022 р. вдруге 
перебував у Словаччині, відвідав Кошиці, 
Пряшів, Свидник і повернувся в Україну, 
тепер письменник переживає разом зі сво-

їм народом усі труднощі лихоліття. Редакція подає добірку віршів 
поета, що були написані 28 лютого цього року у Свиднику.

СЛОВАЦЬКІ МОТИВИ
І

Світ диктує людям переміни –
Божевільні пожирають світ.
Лиш Музей культури України
В Свиднику – на стражі її літ.
Від епох прадавніх до сьогодні
В артефактах справжній хронотоп,
В експонатах намір благородний:
Пригадать бої за Конотоп.
Не складають меч богоугодні,
Мир – в руках захисників народних.

ІІ
Збігся час, стиснулася пружина –
Вістка на кордоні про війну.
У Словаччині письменницька родина –
Юліус прийняв у Свиднику.
Ужгород – Кошиці, Пряшів проїхав…
Серпантин Свидника чи бачив я?
Серце стискають пружинно віхи –
Бере гору ідентифікація.
Українська ментальність для мене втіха,
Кличе: пора в Україну їхать.
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ІІІ
Рідні Карпати і Татри –
Безмір простору гір.
Час людям у світі брататись,
Не воювати – повір.
Не брала Україну вчасно
Європа стара у Союз,
У мирні ж бо вірила гасла,
Мовляв, ще настане час уз.
А спрут не дрімав і масло
У ватру кидав, і гасла.

ІV
ЗОРЕННЯ

Ловлю новини у Словаччині,
Вони днем поточним позначені
Про війну в сусідній країні,
А я думаю: чи я в Словаччині,
чи в Україні.
Дякую, рідні братове –
На слово підтримки готові.

V
ЛІРИЧНЕ

За вікном розгулялась ідилія,
Розвеснилась на всі голоси.
І Карпати, і Татри у стилі є
Гомінкої красуні-весни.
Ще сніжком пританцьовує березень,
Сили кволі – прощання зими.
А лелеки при річці, на березі
Веснограй сповіщають крильми.
Розпрозорює далеч над Тисою,
Сонцесяйно оспівує день, –
То підкреслено сольною рисою
Соловейко тче низку пісень.
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ÏÐÎÇÀ
Надія В Р О

¯¯
ЇЇ ще не було на світі, коли виготовили отой де-

рев яний лижний трамполін не на занадто високо-
му пагорбі, щоб він, майстер спорту, мав де займа-
тися фізичною підготовкою. Вирубавши на лісовій 
схилі дерева в напрямку зверху вниз, земляну 
смугу очистили від усякої там деревини, зробивши 
дорогу для нього, щоб зміг тренажем тренувати, бо 
займався лижним спортом і здобув звання майстра-лижника. и, може, вони 
вбили йому в голову, що стане майстром світу  І він, недайбоже, хизувавши 
своїм досягненням, вже підносився над іншими, не знаючи, що рано чи пізно 
буде покараний за те, що розгнівав богиню емезиду  Та всі подальші плани, 
результати й успіхи його, майстра спорту Першої республіки, перетнули бу-
ремні ритми сімейного та во нного життя.

и пам ятали вікові дерева – високі ялиці, гладенькі буки й граби, які ото-
чують проруб, одинокого стрибуна з трамполіни з його наполегливо проведе-
ними систематичними тренажерами  и, можливо, пригадують й імпозантну 
панночку ільду у картатому чорно-білому костюмі із соболевим коміром, із 
рук якої визирала мордочка з пустотливими оченятками прусського, з гостри-
ми вушенятками та пишною шерстю, шпіца  е можна було призабути отой 
комір, пошитий з хутра соболя, що ма статно прикривав молоденькі ільдині 
плечі, яка часто вигулювала песика на лісовій стежинці, чекаючи на свого 
лижника-супутника. З початку сама, із своїм чотириногим пухнастим другом, 
а потім вже й у супроводі двоногого, старшого за віком, фахівця по трену-
ванню. Спершу тренер ніжно запустив свої пальці в м яку пушисту плюшеву 
шерсть песика, а часом його пальці висувалися вище й вище аж в самісіньке 
соболеве хутро на ільдиних вузьких плечах, дивлячись на неї з собачою від-
даністю.

и не приділяла ільда більше уваги тренеру з рудою доглянутою борідкою 
та померанському шпіцу з м якою, яскраво-рудою шерстю, аніж йому, талано-
витому спортсмену   шпіц, предками якого пишалася вропейська аристо-
кратія, неймовірно прив язався до сво ї, з аристократичною натурою, панноч-
ки та до миловидого на зовнішність тренера. Зі сво ю лисячою загостреною 
мордочкою та шерстю кольору помаранчі песик скоріш нагадував лисеня. Так 
само, як й гостре, звужене лице надавали ільді схожість з лисицею.

ільда поставилася до появи ці ї помаранчевої породи собак розважливо. 
Зі своїм вишуканим песиком здобувала неодноразові перемоги на всіляких 
виставках, і це все викликало в ільди бажання обзавестися малими вихован-
цями-шпіценятками, поява яких замінила б появу малої дитини, в чому допо-
магав їй сам миловидний тренер. За дуже добрі гроші ільда віддала плату 
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в «шлюбний сезон» за першу злучку собак отої карликової прусської породи. 
Та замість отримання здорових цуценят, ільдина карликова самка вивела 
на світ божий дво  слабких, нежитт здатних потомків одного навіть через 
гудзичник . Повна розчарування, ільда шукала втіху у сво му шлюбному 
періоді. За ільдиним велінням та хотінням з доглянутою борідкою тренер 
після шаленої шлюбної ночі з ільдою вселився в їхній квартирі. а лиж-
никові протести ільда не звертала ніякої уваги, тільки буркнула йому, що 
він не вмі  підлаштовуватися під ритм сімейного комфортного життя. иж-
ник-стрибун не міг стерпіти тих моментів, коли він зі своїм любовним супер-
ником натрапляли на себе чи то на кухні, чи то в їдальні  обо  в червоних 
трусах. І отими червоними трусами, ніби мулетами, кусниками червоної тка-
нини, якими в часі кориди тореадор дразнить бика, дразнили один одного, 
то він радше влаштувався в підвалі. ких помітних результатів він, здібний 
стрибун з трамполіни, досяг  Полетів з квартири мов зальопана білизна. е 
був вбогий, неіскристий фінал тренування талановитого спортсмена...

ЇЇ аж ніяк не тривожила фігура стрибуна з трамполіни, бо про нього нічо-
гісінько не знала, аж до того часу, коли не почала топтати лісову стежину до 
галії. иньки, після стільки років, ЇЇ не лишали байдужими сліди знівеченої 
гниллю дерев яної лижної трамполіни, які зістали і по сей день. Крізь туман 
ЇЇ уяви виринала слабкий силует фігури стрибуна в немодному, застарілому 
спортивному вбранні часів Першої республіки. ЇЇ тягло до зеленіючої густої, 
освіченої сонцем, галії, колишньої просіки, на якій виростали нові деревцята 
та розростаючі кущі малиняка, приваблюючи ЇЇ до себе, як і інших запальних 
збирачів червоних, дозрілих ягідок. Поруч нижньої стежки між грабами кра-
сувалась дика черешня із стиглими червоними плодами... Зніми мене із губ, 
мов кісточку черешні…

ЇЇ фантазію стрибуна з трамполіни замінили реалістичні картини гібрид-
них стрибунів – яскравого забарвлення лісових комах. Вони, літаючи на своїх 
твердих крилах, були в цей час чи не найкращими стрибунами галії. Та не-
зважаючи на оцих жуків-хижаків, які полювали на павуків та інших комах, 
іноді й більших за себе, ЇЇ серце полонив пташиний переспів. ЇЇ звеселяли 
ніжні звуки синьо-лілових крихких, дивовижної краси дзвіночків, нагадуючи 
скрипковий концерт Паганіні  . а оцій звуковій доріженьці 
під дикою черешнею він ЇЇ угледів. І, подібно, як Джоаккіно оссіні, заридав, 
почувши перший раз  .

Пристрасть, яка спалахнула до ЇЇ появи, ретельно мусив приховувати. 
ому здавалося, що метеликовий трепіт над квітками може здійснити належ-

ний ефект ЇЇ прихильності. ЇЇ симпатії. Із-за свого зовнішнього демонічного 
вигляду – посивілого горбаня-дідуганя, змученого тяжко прожитими сімей-
ними та во нними роками, і з якоюсь, йому незрозумілою, злісною, уїдливою 
насмішкою про свій минулий зв язок з дерев яним лижним трамполіном та 
публічними скандалами, що виникли навколо його персони з властолюбною 

ільдою з померанським шпіцом та рудобородатим тренером. Бідна людська 
проза з великою зайдою смутку вселилась в згорблену постать, розпачливо 
стоявши край галії.

Він, з підірваним здоров ям, вже вкотре, ЇЇ чекав на протоптаній прагнен-
ням стежині, що тягнулася вздовж галії. е міг встояти перед ЇЇ чарівністю 
звичайнісінької молодої матері з двійко синочками-янголятками, Івасиком та 
Телесиком, з жовтими кучериками, ренуарськими личками та з рожевими 
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ротиками. Приходила з невимушеною зачіскою, обперезана білим фартухом 
з густо списаним контрастним узором півникових слідів. Така простесенька, 
така своя  Старший, п ятилітній Івасик підстрибував, а молодший Телесик 
вільно дріботів біля матері. Перед збиранням малин вона його прив язувала 
на мотузок, наче мале біле ягнятко, і він за нею помалу посувався все далі й 
далі, граючись з вузликом на вірьовці, аж допоки пальчиками не розв язав ві-
рьовку й не загубився. Зник з ЇЇ поля зору, з поля зору матері. ЇЇ стривожений 
голос лунав по всій галії. «Телесику ... Телесику ... Телесику ... Де ти, синочку 
мій ... Обізвися, Телесику, де... де ти пропав » не своїм голосом кричала галі-
єю. Тим часом переляканий Івасик біг вниз галії, ридаючи  «Взе не маю бла-
тика Телесика ... Плопав мій блатик Телесик  ... е маю блатика Телесика »..  

аптом Івасик зйойкнув і притих. Спіткнувся на якомусь клубку неподалік 
нього і впав. Він збагнув, що це клубок ЇЇ сонного Телесика. ЇЇ скора близька 
наявність затаїла дух у ньому. Дивлячись на ЇЇ фартух з контрастним узо-
ром півникових слідів, що нагадував ільдин картатий чорно-білий костюм, в 
його пам яті відтворилися найдрібніші абищиці ільдиної фігури з ЇЇ появою. 

ке протиріччя, який контраст  Протиставлення було справді разюче – ко-
стюм властолюбної панночки з пухнастою грудочкою на руках та ЇЇ півнячий 
фартух, в якому пригортала до себе сплячого синочка. езла всяка тривога 
з ЇЇ очей.

ЇЇ погляд світився материнською любов ю...
ЇЇ погляд випромінював сяйво радості...
ЇЇ погляд заяснів незмірною втіхою...
ЇЇ погляд - це був дар галії...
ЇЇ погляд зачаровував...
ЇЇ погляд...
ЇЇ...

ÁÓÐØÒÈÍ
Ніхто, ніхто не зрозуміє полум’я,
Яке застигло в краплі бурштину...

Михайло Каменюк
Все почалося якось незвично, дивно. Та й цілий, цілісінький день був див-

ним.
Спершу отой залитий сивухою горбань. Сидів поруч на лавочці, не спуска-

ючи з її миловидого, при много вигляду пронизливих очей. ий же то паси-
нок долі на неї так дошкульно дивиться

Опісля тротуаром тинявся придурок, очі божевільно горіли, вуста боже-
вільно щось бубоніли брунькуватій гілочці, яку ніс у руках.

а протилежній стороні тяжко крокувала стрижена циганка, несучи на 
спині чорняве хлоп я. О-зон, Тюль-пан, Крис-тал читала циганка вголос наз-
ви крамниць.

О-зон, Тюль-пан, Крис-тал плескали скрушним відлунням малюкові сло-
ва. Із штанців не виднілись ніякі черевички, ніякі опорні частини ніг, жодні 
ступні, лиш крихітні куски ніг. евже це оте бідолашне циганя, якому, бувши 
немовлям, на ватриску щури відгризли обі ступні через недогляд батьків-ал-
коголіків
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о за химерний день  ке страхітливе видовисько, який дисонансний світ  
Вуличний паноптикум тілесних та інших недуг.

Мілка гнітючість підвела її з лавочки й повела на базар.
Благальні, мерехтливі очі.
«Купіть оте дешеве цовтя, такий глиняний горщок на молоко, чи, може, 

чайник або свердлик, швідер з «і» вам пригодиться.  то колись в Підкар-
патській усі ходив селом такий шалапуткар язичія і питав селян, як у них 
говорять  ці на і, и, або , ці з дашком, ці без дашка.  один селюк йому каже 
так  У нас все говорять на «м»  мнясо, мука, молоко, масло... ле в мене нічого 
не ма  на «м», хоч торгую зі всякими виробами. За комуністів це був злочин, а 
тепер, за демократії, це бізнес... То, може, вам коштовні камені сподобаються  
Ось бурштин, вам до лиця. е просто – легенда » – солодоморно всміхався 
торохтливий торговець, десницею простягуючи блискучий янтар.

Прибігла до дити. Пильно розглядивши прикрасу, дита почала горта-
ти сторінки енциклопедії мінералів. Так, справжній янтар, бурштин.

«Тво  сузір я зодіаку иби  у, отому знаку ніби призначений аметист. 
Малахіт – Козерогу, яшма ніби Тельцю, янтар – не знаю.  то все глупство, 
шаленота. ізні пророцтва про вплив космічної сили коштовного каменю, 
призначеного відповідному сузір ю – це все словоблуд, пусті казочки фальшо-
орі нтирів. В дійсності усе складніше, бо мінерал ма  свою душу. Так, звісно 
ж ма .  вірю в існування мінерального духу. В коштовних каменях душа 
набагато чистіша, витонченіша, ніж у людей, не двоїста. Коли застряне на ка-
мені трепетливий промінь, душа прокида ться, рветься вгору, випромінюючи 
великою силою блиск. Зрозумі  його лише богом намічена особа, не зашка-
рубнута, яка не пережива  внутрішнього конфлікту, внутрішнього розладу, 
яка не потрапля  в психологічну залежність від кого-небудь чи чого-небудь. 
Отаку людину осягне щастя. Правду кажучи, камені гарніші за людей, не  
підступні, нелукаві».

Сиділа в зручному кріслі, пила солодку каву з вершками, слухала дити-
ні слова через верх й зосереджено дивилась на бурштин, наскрізь пересвіче-
ний золотистим променем. іби спливла з очей полуда. В душі прокинулось 
щось дотепер невідоме, диявольське. Відчувала чари й силу, які не існують ні 
в чому зродженому з любові, з милосердя. Золотавий блиск янтарю чимдуж 
притягував. антазія гойднулася, душа леліяла жадобою й мамоною і була 
зовсім ница перед ними.

І скоїла свій перший гріх.
І почалась гонитва за грошима.
«Соціальною працівницею» представлялась старим, самітнім людям. З на-

тренованою усмішкою ласкаво попросила хоча б ковток кави, передбачаючи, 
що на столі з являться дві філіжанки з запашною, чорною рідиною.

Стримано сиділа за столом, підсьорбуючи каву закусувала імбирне печиво 
і завела невимушену розмову з господинею, яка не спускала очей із сяйливого 
бурштину, прищепленого до одягу, поки очі не склеїлис  до сну. Снотворне, 
яке в небачений момент насипала у чашку своїй співбесідниці, почало діяти.

І свої жертви нещадно обікрала.
І ставала грошовитою людиною.
І відчула солодкий смак повнокровного життя.
« е справжній янтар » – недовірливо питала набрякла, обвішана блянца-

рями, грубішої фігури старша пані, наливаючи воду в кавовар.
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«Так, справжнісінький янтар, непроминальної вартості».
«Зна те, пані Квітослава, модниця велика, в неї модний салон на Конва-

лійній вулиці, казала, що янтар ма  великі лікувальні властивості».
«Справді   що саме ліку »
«Буцімто ревматизм. Зна те, ночами не сплю, в костях відчуваю гострий 

біль. То позичте мені отой ваш лікувальний янтар, нехай перевірю правди-
вість Квітославиних слів, чи достовірно допоможе. оча б на добу позичте, 
щоб біль в моїх костях затих, і потім чесно поверну».

а цей раз відходила з непорушним білим порошком, аби через добу повер-
нутися й завершити свій підлий вчинок.

Дзень-дзень, дзелень... – довго дзеленчав дзвінок, поки появилася здивова-
на, метка сусідка.

«В квартирі нема живої душі, власниця вже місяць в Канаді».
« к, в Канаді   куди поділась ота пристаркувата пані .. Вчора я з нею 

говорила... Така розпухла, з блянцарями пані».
« озпухла, з блянцарями пані, кажете ... Ох, це, певно, ілька, ота демент-

на злодійка там аздинила. Бог зна , яким вітром куди її знов занесло »
З-за дверей пурхнула задириста Злодійка-сорока Джоаккіно оссіні.
Трюхикала сходами вниз. І що сходинка – то віртуозніший тон, мелодій-

ніша прикраса. Та вона її не сприймала, розсіяно бігла вулицею, а за нею 
плескали луни реготу змагальниці.

Тим часом злодійка ілька вже устигла зробити черянку – при першій на-
годі з хидною посмішкою виміняла золотистий янтар, нібито кірік, камінь 
зради, за сріблястий браслет, що прикрашав зап ястя нжеліни, вічної не-
змінної аферистки.

« е такий камінчик, якого можете покласти сво му сплячому чоловікові до 
голови і він вам скаже всі та мниці. Будете його розпитувати, а він вам да  
відповіді на найсокровенніші запитання».

нтар в нжеліній руці сяяв, та вона нічого не помічала, з притаманними 
трепетними привидами прагнула відкрити яке-небудь перелюбство свого чо-
ловіка Захарія та узнати номер його кредитної картки.

Уві сні Захарій нжеліні слова клав у зроблений з лози вербовий кошик. 
Вранці, несподівано знайшовши на подушечці бурштин, поклав його у скал-
ку перед синьостінним домом. ай прохожі зможуть на власні очі побачити 
чисте, янтареве сяйво.

І видиво показувалося кожному прохожому.
«Тату, татусеньку, гелетьте, що я знайшов в сорочинім гнізді »
« о таке, Васильку »
«Он, який гарний, жовтуватий, яскравий камінчик »
« е янтар, синочку... Де ж його, шкиргота шкирготаюча, вкрала » – усмі-

хався татусь, крижанистий еня. Заздалегідь із сорочиною благодаттю ве-
лично обдарову  референтку Софію. Може, потім дозволить цілувати щочеч-
ки, губочки і не тільки те, а всеньке розкішне, привабливо засмалене літнім 
сонцем, тіло.

нтар в його руці разюче просвічував з глибини чисте, прозоре наскрізь 
полум я. Душа леліяла спокусою.

І фантазія гойднулася.
І в сяйливому промені гойднулись загорілі, пружинисті, жіночі боки.
І заворушилася в ньому туга.
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Йосиф ШЕЛЕПЕЦЬ

Перша спільна 
оранка

Влітку у нас заснували першу в околиці 
сільськогосподарську артіль. Під осінь за 
теплої сонячної погоди почали розорювати 
віками усталені межі між окремими сму-
гами родючого поля. Спершу розорювали 
ниви, власники яких загинули у вирі воєн-
них років або відійшли із села в інші краї. 
Розорювали ще деякі прилягаючі до них 
лани, власники яких теж перебували поза 

селом... День, коли почали розорювати одвічні межі, у селі був урочистий і 
весь святковий. Мартин, який кинув гімназію і став сільським секретарем, 
включив пару днів тому запроваджений сільський радіовузол і програвав 
платівку з піснею Через гори, рекі і доліни / сквозь пургу, огонь і чорний 
дим, / ми вели машини, / обєзжая міни / по дорожкам фронтовим / путь 
дорожка фронтовая. Платівку він перегравав від самого ранку. Він буде її 
перегравати і в майбутньому завжди, коли стане передавати повідомлення 
сільського уряду або скликувати людей на сходини чи які-небудь збори су-
спільних організацій... Ця пісня в’їлася в пам’ять людей, і завжди, коли він 
запускатиме свої повідомлення, дядько казатиме десятирічному синові:

– Слухай, хлопче, що буде нового і чого нам чекати від влади, бо вже йде 
фронтовая.

Так ось у такий день на поля вийшли трактори, на яких сиділи нашвидку 
підготовлені трактористи із старших і молодших селян. При цій урочистій 
нагоді наїхало в село досить багато представників із округу. Їх мотоцикли 
та новий автомобіль стояли припарковані на польовій дорозі і справляли 
для людського ока своєрідне технічне видовище

У той вересневий день забрав і повів нас у поле й наш учитель. Ми піш-
ли у поле цілою школою подивитися, як буде проходити перша спільна 
оранка, яку будуть проводити чистенькі й новісінькі вироблені у наших 
заводах трактори. Ми крокували пів години поки добралися у призначені 
для оранки поля. Я ішов всередині гурту однокласників. Попереду ішла 
дочка голови артілі й час від часу підскакувала то на одній, то на другій 
нозі, забігаючи вперед і випереджаючи передніх хлопців і дівчат. Вона та-
ємно подобалась мені, і я заздрив, як вона стрибає на одній нозі, й мені хо-
тілося спробувати хоч раз стрибнути, як вона, але якесь невідоме почуття 
підказувало мені йти спокійно, поважно, без поспіху і веселості.

Коли ми дійшли у поле і зупинились недалеко від гурту людей з окру-
гу, трактори вже гуркотіли і провадили свою роботу. На тракторах сиділи 
трактористи, за їх плечами на ступеньках до сидінь стояли один за місця-
ми і двоє людей односельців, вчепившися руками за сидіння тракториста. 
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Нам теж хотілося покататися на тракторах. Кілька з нас побігло до трак-
торів.

– Вуйку, візьміть мене на трактор! – почулося мені з одного боку.
– І мене, – повторював хтось за ним
– Мене теж, – приєднувалось своїм пискливим голосом котресь із при-

сутніх молодших дівчат.
Інші однокласники ні в кого не просили дозволу і з ходу, коли трактор 

ішов повільніше, ступеньками пробирались до сидіння тракториста, чі-
плялися за його спинку і катались. Мені теж хотілося стояти на ступеньках 
до салону трактора й держатися за сидіння тракториста. Але я якось не на-
смілювався просити дозволу в котрогось із трактористів або свавільно без 
їх згоди підходити до них і чіплятися на тракторі. Я ходив за трактором, 
оглядаючи скиби які вони великі і вдивлявся в них, як вдивлялися дорос-
лі селяни і впливові господарі, які крокували за тракторами й оцінювали 
розорану ріллю.

День ішов своїм ходом і сонце піднімалося все вище і вище до обідньої 
пори. В недалекому гаю, що починався за полями, співали пташки, уже 
готуючись до далекого польоту у теплі краї. Здавалося, все іде своїм по-
рядком і нічого, що кинуло б якусь тінь на цей святковий день, на полі не 
трапиться.

Аж тут в кінці поля над потоком, коли поблизу не було тракторів і лю-
дей, пролунав вибух. Це дядько Бениш, який ходив за тракторами і вдив-
лявся в борозни, кинув гранату у прірву, яку виорали трактористи. Він у 
такий спосіб знешкодив її і запобіг можливим у майбутньому наслідкам.

Дядько Бениш був непоганою людиною, але гарячої вдачі й у всьому не 
можна було на нього покладатись. Із-за цього його очільники руху опору 
під час війни не залучали до своїх активних дій. Вони побоювались, що він 
через свою вдачу не зможе вдержати язик за зубами, зможе перед кимось 
неочікувано проговоритись і нашкодити визвольній справі

Вибух дійшов і до гостей, які наїхали подивитись на першу нашу спільну 
оранку, щоб доповідати своєму начальству, своїм керівникам і всюди, де 
йтиме мова про нові шляхи сільського господарства.

– Незабаром у нас засідання, – сказав один із тих, які приїхали авто-
машиною й до яких докотився вибух. – Мені треба попрощатися з вами й 
поїхати...  Чекають завдання, – закінчував він, звертаючись до свого гурту.

Зашарілись і інші.
– Я мушу їхати у Козівці. Мене чекають на зборах. Не вміють органі-

зувати роботу. Навіщо було їм скликувати збори у таку годину? – сказав 
заступник спілки сільських господарів і попрямував до свого мотоцикла.

– У мене дитина хвора. Якби не та проклята хвороба, яка переслідує лю-
дей, я б із задоволенням залишився на цьому полі аж до самого вечора. – 
Промовив заступник окружного комітету.

Прощання продовжувались
– Ну, й я піду! – Сказав представник газети. – Мушу підготувати пові-

домлення і написати статтю для газети, щоб чимскоріше була надрукова-
на, щоб читачі довідались про успіхи першої заснованої в районі сільсько-
господарської артілі – і побрався до свого мотоцикла.
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Сонце схилялося до обідньої години. Хоча й було передосіннє. припі-
кало сильніше і сильніше. Пора була пообідати. Й ми всією школою як 
прийшли, так всією школою побралися з поля додому.

В гаю співали пташки, в полі розносився гул тракторів і дим із їх вихлопів 
підіймався вгору і танув у повітрі

Бессарабець
Ми сиділи під молодою, недавно посадженою яблунею на траві біля до-

роги, що вела з містечка й до містечка й чекали, коли батько перерве свою 
роботу на дорозі, сяде біля нас і стане їсти принесений нами обід. По до-
розі проходило мало людей. У таку пору ніхто не йшов до містечка й ніхто 
не прямував із нього. Люди стануть повертатися з містечка аж після обіду, 
коли все влаштують у місті і визнають потрібним іти додому. Тоді дорога 
буде людною і гамірливою. От тоді далеко замаячила фура. На дорозі да-
леко звідкілясь показався візок. Візок був накритий старим брезентом й 
тягнув його темний чорний коник. Хто сидів на возі, нам здалека не було 
видно.

Фура наближалась.
Батько обідав. Ми сиділи й чекали, коли з порожнім посудом поверне-

мось додому.
Фура наближалась.
Спочатку ми гадали, що це їдуть роми-кочівники, які знову після во-

єнних років мандрують по країні і шукають десь хвилинного притулку та 
десь якийсь шматок хліба.

Фура наближалась
Батько пообідав і вже збирався далі прочищувати канави, як фура неда-

леко від нас завернула із шосе і польовою доріжко вийшла на луку З фури, 
з воза зійшов на вигляд постарший чоловік. За ним показалася його дру-
жина та невисокий худий, дещо старший за мене хлопець. Візник забрав 
коневі з пащі вудила, коня випряг з воза і пустив його попасти. Лука була 
громадська, вона не оброблювалася селянами. Користатися не міг усякий. 
Уранці на ній паслася сільська худоба. Жінка розгорнула великий рушник, 
вийняла хліб і дзбан молока й усі стали полуднувати, зиркаючи на коня.

Ми з інтересом придивлялися до них. Незабаром, коли вони поїли, ми 
пізнали їх ближче. Хлопець, що був сином приїжджого, доглядав коня, а 
мати порядкувала на возі, розв’язувала і знову зв’язувала клунки. Чоло-
вік без будь-якого занепокоєння й остраху рівною ходою підійшов до нас і 
звернувся до батька із словами

– Тарасарю, (так називали тоді у нас шляховиків), – присядь на хвили-
ночку до вас. – і продовжував. - Хочеться трошки перепочити і покурити. 
– Він вийняв свою трубку, чиркнув сірником і став втягувати до себе й ви-
пускати тютюновий дим. – У вас своя робота, і в мене своя. 

Батько допивав воду із глечика. Незнайомий продовжував говорити:
– Я ваші місця трохи знаю. В молодості мені прийшлося недалеко від 

вас побувати. Ми пересувалися по  краях, шукали підхожі для виробів де-
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рева, зрізували їх і виробляли дерев’яні корита, коритця, різні опалачки, 
ложки, варішки і продавали їх тим, кому вони були потрібні у домашньо-
му побуті... Так ми жили і живемо. – Він дивився, як батько допивав воду 
і продовжував – Розповім вам про пригоду, яка трапилася нам не надто 
далеко звідси, та уже за кордоном, встановленим недавно. Ми зупинилися 
край лісу. Знайшли гарні дерева для видовбання своїх корит та опалачок і 
почали робити своє. Було це десь навесні. В тім краю на узліссі, де ми зупи-
нилися, росли усякі молоді і здорові берези. Ми навертіли кілька свердло-
вині до них засунули соломинки і стали збирати їх сік. Правду кажу. Хоро-
ший був сік. Ми зібрали кілька посудин і пару з них якось ненароком при-
крили вітками та всяким іншим галуззям і поїхали далі. – Він надихнувся, 
взяв люльку в уста, вдихнув пахучий димок і продовжував розповідати.

– Через рік ми повернулися у ті самі місцевості. Зайшли на те саме міс-
це, де перебували перед роком. Розчистили ділянку занесену минулоріч-
ним галузям і знайшли укриті перед роком пляшки, наповнені минулого 
року березовим соком. Відкоркували, і знаєте, який чудуватий був у них 
напій? Зроду такого не довелося мені ніде у широкому світі пити.

Він розповідав батькові про свої мандри довше. Батько сам повеселішав 
і слухав його пригоди з увагою. Коритар пару разів поклав люльку в рот, 
потягнув ароматний димок, намагаючись перейти до чогось важливішого 
з пригод і продовжував:

– Тепер? Що тепер? Мав я свою хату. Жив у ній від батька. Майстрував 
у ній із дерева що завгодно, вирізував і видовбував свої вироби і продавав 
їх на ярмарках. Люди купували й були задоволені. І я був задоволений. 
Аж тут зненацька появляється, приходить звідкілясь комунізм. Заходить 
у хату і говорить.

«Ми тут будемо жити. Тут місця довольно для всіх, ми тут будемо жити», 
і поселився в хаті. Ще й ліг у передній кімнаті на прибране ліжко і гово-
рить: «Здесь житуха». Що мені було робити? От я зібрався, полагодив віз, 
запряг коника і подався у дорогу. От і йду. Йду і йду.. Якщо комунізм по-
дасться за мною навздогін, піду хоч аж до моря. Якщо він там наздожене 
мене і торкнеться мене, скочу до моря. Прощай, лихий світе.

Хилилося до післяобіднього часу. Сонце припікало сильніше. Бессара-
бець запряг коня, сів на своє сидіння, його син і дружина сховалися під 
брезентом. Бессарабець вйокнув на коня і віз як приїхав, так і від’їхав далі 
у західному напрямку.

T
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Олександр ГАВРОШ

БІЛЕ ПІАНІНО
Тато називає маму «тривожною валізкою», бо 

вона завжди найдужче хвилюється. Хоча того разу 
вона була правою, але її ніхто не слухав.

Ще за кілька днів до початку біди вона розпочала 
лемент у хаті: «Ви що – справді не бачите, що буде? 
Треба негайно тікати!». Тато її пригорнув у теплі 
м’які обійми, легенько покуйовдив волосся і проше-
потів:

– Заспокойся, люба! Нас уже рік лякають війною.
– Тепер уже не лякають! Поляки з нашої фірми всі виїжджають! Думаєш, 

вони дурні?
– Не думаю, – усміхнувся тато. – І куди ми втечемо?
– Бодай до моєї мами. Ти бачив сюжет, що у Білорусі на кордоні військові 

звели тимчасовий міст через Прип’ять.
– То зводять, то розводять…
– Подивись на карту! Це від нас година їзди!
Тато, зітхнувши, погодився, бо страшенно не любив сварок. Гаразд, що не 

зробиш, аби заспокоїти кохану «тривожну валізку». Виїхати вирішили наступ-
ного дня, оскільки ми ще не розжилися на власну автівку. Татусь у мене – чи-
стий гуманітарій і до техніки його не тягне. Тому й працює у видавництві, реда-
гує книжки, за що я його дуже люблю. Бо з ним завжди цікаво.

Ось так ми раптово приїхали в гості до бабуні на Житомирщину. Забрали 
найнеобхідніше, а головне – нашого котика Мурчика. Хоча тато казав, що наша 
стрімка втеча виглядає доволі панічною. А мама прощалася із сусідами так, 
наче сюди вже не повернеться. Від нервів її аж трусило.

Заспокоїлася вона лише в затишній хатині, в якій зростала. Бабуня наготува-
ла нам смачних млинців із малиновим варенням і ми, п’ючи шипшиновий чай, 
намагалися відвернути маму від розпачливих думок. Але мама тільки сиділа в 
смартфоні, нервово гортаючи стрічку новин. Бабця накрапала їй на ніч свої за-
спокійливі ліки. Взагалі, бабуся в мене дуже добра, бо працює в дитячій бібліоте
ці. А я страх як люблю читати книжки! Особливо нові й гарно розмальовані!

Ніхто тоді не знав, що такої спокійної ночі у нас уже не буде. Рановранці ба-
буся збудила тата і стривожено йому прошепотіла, що почалася війна…

На маму страшно було дивитися. Її аж тіпало від злості. Що, і тепер мені не 
вірите? Ось вам і «тривожна валізка»! Чому не смієтеся?! Регочіть!

Всі мовчали, потупивши очі.
«Негайно збираємось і рвемо звідси!» – промовила мама, коли бабуся розпо-

віла, що неподалік розбомбили військовий аеродром.
Швидко спакувавшись, ми вийшли на дорогу, по якій простувало чимало 

людей до повороту на головну трасу. Обличчя у всіх були заклопотаними. Ми 
стояли неподалік стривоженого гурту, що стовбичив біля зупинки, а я вже су-
мувала за Мурчиком, який залишився у бабці.

Коли біля нас загальмувала лискуче авто, солідний водій поцікавився у тата: 
«До Бердичева вам підійде? Їду туди на чергування».
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– Підійде хоч куди, лише чимшвидше звідси! – озвалася мама, і ми виру-
шили у довгу подорож, яка тривала аж дві доби. Мама мала намір виїхати за 
кордон, адже її колегиполяки пообіцяли їй прихисток та роботу у Варша 
ві.

Але новини були такі жахливі, що тато з мамою геть похнюпились. З Берди-
чева ми виїхали електричкою до Вінниці, а звідти автобусом до Львова. Дорога 
була настільки запруджена, що ми весь час стояли у заторах. Тож наша поїздка 
тривала удвічі довше, ніж за графіком.

Врештірешт, під вечір ми приїхали до міста Лева і геть втомлені дісталися 
до оселі маминої подружки, з якою вони колись разом навчалися. Пані Настя 
нагодувала нас смачними варениками, а тато одразу вклав мене до ліжка, бо 
в мене й так злипалися очі за вечерею. Я засинала, а вони ще довго про щось 
сперечалися на кухні. Найдужче, як завжди, було чутно маму, бо в неї, коли 
хвилюється, голос стає високим і різким.

А зранку ми знову вирушили в дорогу, бо ворог атакував уже Київ. Облич-
чя у всіх були геть розпачливі. На львівському залізничному вокзалі творилося 
щось неймовірне. Панував такий бентежний рух, наче в гігантському мурашни-
ку розпочалася повінь.

За кілька годин нам вдалося сісти на електричку до Ужгорода. Коли з’ясува-
лося, що через воєнний стан та мобілізацію тата за кордон не випустять, рятів-
ний мамин план розвалився, як картковий будиночок. А коли батьки довіда-
лися, що точаться бої за Гостомельський аеропорт і ворог знаходиться лише за 
кілька кілометрів від нашої оселі, тато чемно визнав, що мама мала правду. Він 
пригорнув її і поцілував у чоло, але вона цьому не зраділа.

Коли ми доїхали до Ужгорода, вже добряче споночіло. На пероні нас зустрів 
знайомий татів журналіст, з яким вони познайомилися багато років тому. Пан 
Роман навіть якось заходив до нас у гості в рідній Бучі, але я тоді була ще зовсім 
манюня і його не пам’ятаю.

На Закарпатті було значно тепліше. Після гомінкого Львова тут вражав до-
вколишній спокій. Нічним тихим містом майже сивий журналіст провів нас до 
своєї, як він висловився, «майстерні». Це звичайна двокімнатна квартира його 
померлих батьків, в якій він зберігає чималу домашню бібліотеку та під настрій 
пише статті і навіть книжки.

Тут пан Роман і вирішив нас поселити, поки ми надумаємо, що робити далі. 
Без тата матуся категорично відмовлялася їхати за кордон, бо інакше взагалі 
збожеволіє від тривоги. Делікатний господар вручив нам ключі від квартири і 
запропонував почуватися абсолютно вільно.

Мені найбільша сподобалася велика кімната, в якій було стільки книжок, як 
у справжній бібліотеці. Стелажі тягнулися аж до стелі, а гори літератури ще й 
лежали просто на підлозі великими купами. Була тут чимала збірка дитячих 
книжок, в які я одразу поринула, навіть забувши за вечерю.

Ось так ми почали жити в Ужгороді, про який ще позавчора ніхто не згаду-
вав ні сном, ні духом. А коли батьки за кілька днів нарешті прийшли до тями, 
ми почали вивчати місто. Вдень, коли пригрівало сонечко, виходили до центру. 
Особливо мені подобалися прогулянки довгими набережними, які тягнуться 
вздовж річки Уж.

З кожним днем у місті з’являлося дедалі більше приїжджих. Їх легко було 
розпізнати через зацікавлені погляди, якими вони вивчали все довкола. Не-
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вдовзі вони заполонили усе середмістя, розмовляючи переважно російською, 
бо приїхали з великих міст на Сході та Півдні України.

Тата особливо непокоїли звістки про бомбардування рідного Харкова. Він 
щодня телефонував бабусі і дідусеві, які там проживають, і просив їх негайно 
вибиратися звідти. Але вони не хотіли нікуди виїжджати.

Та недовго Ужгород залишався мирним куточком. Вже за кілька днів і тут 
пролунало виття сирени, що сповіщала про повітряну тривогу. Вперше ми її 
почули у Львові, коли похапцем зранку спускалися в підвал багатоповерхівки 
пані Насті. Там сидіти мені зовсім не сподобалося. Хоча тато каже, що я доволі 
добре тримаюся у таких скрутних обставинах. Проте я дуже лякаюся, коли чую 
це моторошне завивання. Тоді у мене всередині все холоне, а руки стають хо-
лодними, як лід.

Але в Ужгороді ми у бомбосховище не ховаємося, бо тут підвал геть непри-
стосований, вологий, брудний і в ньому повно води. Тато нас заспокоює, що ми 
знаходимося на самому кордоні із НАТО та Євросоюзом, тому, можливо, росі-
яни бояться запускати так далеко крилаті ракети. На наше щастя, Закарпаття 
поки що не обстрілювали.

Пан Роман, який іноді нас провідує, запевняє, що нам не варто хвилюватися. 
Бо в нашому кварталі нема жодного військового об’єкту. А він живе просто над 
телевишкою, тому журиться, що ракета може зруйнувати його дев’ятиповер-
ховий будинок. Бо так ворог уже зробив у Києві, Рівному, Житомирі. Росіянам 
дуже не подобається українське телебачення, яке закликає боротися з окупан-
тами.

Тож, коли лунає сирена, ми ховаємося у тісний квартирний коридорчик. Тоді 
ми з татом розглядаємо якусь книжку із бібліотеки господаря. Наприклад, «Мі-
фологію для дітей». Я можу й сама читати, але книжка мені має дуже сподоба-
тися. Мама відібрала мені з полиць ілюстровані видання з великими буквами і 
невеликим текстом.

А далі ми захворіли на ковід. Так каже мама, бо в неї зник нюх. Кілька днів 
трималася гарячка, ми всі лежали в ліжках і майже не виходили надвір. Мама 
твердить, що через пережитий стрес наш імунітет дуже послабився. А коли в 
одне місце з’їхалося стільки людей із різних куточків країни, вірус відразу по-
ширився.

А днями нарешті приїхала татові батьки з Харкова. Два тижні бабуся з ді-
дусем прожили під суцільними бомбардуваннями. Навіть я помітила, як вони 
змарніли. Пан Роман не заперечував, аби ми жили разом, тож тепер нам стало 
значно веселіше. Бо раніше ми бачилися лише кілька разів на рік, коли вони 
приїжджали у Бучу на моє день народження, або влітку ми вибиралися до них 
у Харків на канікули.

Дідусь у мене художник, тож навчає мене малювати. Він працює у музеї і має 
там невеличку майстерню. Коли почалися бомбардування і загорівся сусідній 
будинок, дідусь одразу побіг на роботу, хоча обстріли не стихали ні на мить. 
На щастя, пожежа не перекинулася на музей, хоча всі шибки вибило вибухом. 
Дідусь зі своїми друзями спаковували картини і переносили в підземне примі-
щення. Але як сховати полотно Іллі Рєпіна, яке має чотири метри в довжину і 
три метри у висоту?

Після тієї небезпечної пробіжки до музею, дідусь каже, що перестав боятися 
за своє життя. Він у нас дуже розумний, інтелігентний і скромний. Ніколи не 
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підвищує голос, навіть коли я капризую. Бабуся теж лагідна і добра. Вона пра-
цює вчителькою музики. А раніше і сама виступала з концертами.

Саме вона заразила мене грою на фортепіано. Завжди, коли я до них при-
їжджала, бабуся брала мене на коліна, коли ми сідали за їхнє чорне німецьке 
піаніно. Мені дуже подобалося з нею грати, а вона весь час дивувалася вголос, 
яка я творча дитина. А може, вона навмисно мене так хвалить, бо я в неї – єдина 
онучка?

Тепер я маю значно більше уваги і, здається, трошки, розбещуюся. Адже са-
мих обійняшок мені не вистачає. Любити дитину – це означає мати час на неї. 
Тепер я можу гратися і з мамою, і з татом, і навіть з бабусею та дідусем, тож 
можна і крапельку повередувати.

Мені подобається, що ми живемо разом, хоча дідусь каже, що відчуває себе 
наче у книгосховищі, бо в їхній кімнаті, окрім старенького дивана і тисячі кни-
жок, більше нічого нема. Але ми всі любимо читати, тож стараємося і в цьому 
знайти перевагу. Адже іншим біженцям, які живуть у спортивному центрі про-
сто на гандбольному майданчику, значно гірше.

Бабуся розповіла, як вони три дні їли одну паляницю в Харкові, бо через об-
стріли крамниці не працювали. А коли від вибуху бомби повилітали вікна в 
їхньому під’їзді, таки наважилися втікати з помітно спорожнілого міста. Того 
дня було кілька евакуаційних потягів на Західну Україну. Вони зібрали найне-
обхідніші речі і пішли на потяг, не знаючи, чи вдасться їм виїхати. Всередині 
вокзалу поліція тримала пасажирів аж до приходу поїзда, до якого було приче-
плено величезну кількість вагонів. А далі групами запускала на перон, де одра-
зу розсаджувала всіх, заповнюючи по черзі один вагон за іншим, хоча ніхто не 
мав квитків.

Оскільки більшість харків’ян уже виїхали раніше, то дідусь із бабцею отрима-
ли навіть лежачі місця. Поїзд зробив лише кілька зупинок по дорозі: в Полтаві, 
Києві та Львові. І весь час їхав при вимкненому світлі, аби його не помітили во-
рожі літаки. Бабця розповідала, що коли прокинулася вночі, то побачила крізь 
вікно лише чорне небо і білий сніг, повз який мчав абсолютно темний ешелон.

Дідусь з бабцею сумують за Харковом і ладні туди одразу повернутися, коли 
там перестануть стріляти. Але мама каже, що це буде ще не скоро. Вона, як 
завжди, найбільший невірко серед нас. Так твердить тато.

А мама відказує, що коли його заберуть в армію, ми одразу поїдемо у Вар-
шаву. Хоча він геть не військовий і навіть мухи ніколи не вбиває, виганяючи її 
крізь відчинене вікно.

Як я вже заскучила за своєю кімнатою! І за своїми іграшками, і за білим пі-
аніно, яке купила мама після Нового року. Її знайома балерина виїжджала за 
кордон і дешево розпродувала зайві речі. Проте я лише місяць пограла на фор-
тепіано, про яке давно мріяла. Навіть вивчила вже кілька мелодій. А далі на нас 
напав дядько Путінг…

Сьогодні ми прочитали, що українські війська звільнили Бучу. Мама каже, 
що всі квартири в нашому будинку стоять відчинені. Так їй переказав сусід. Ма-
буть, там переховувалися ворожі солдати. Але я вірю, що моє піаніно ніхто не 
чіпав.

Адже я пообіцяла бабці показати, як граю «Щедрика». І навіть загадала собі 
бажання, аби це сталося на моє день народження у серпні.
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Юліус ПАНЬКО

Ось, так і сталося
(Уривок з готованої прози)

1.
Хтось намагається віддаляти цей момент, хтось 

не може його дочекатися. У нього теж протягом 
життя були сумніви, чи він доживе цього віку. І 
нарешті всіх обдурив. Зробив розтин – і гайда на 

дострокову пенсію. Не буває часто, щоб директор школи просто вийшов на 
пенсію. Переважно відбувалось так, що в багатьох випадках їх треба було 
майже відносити з посади ногами вперед. Коли відбудеться неочікуване 
звільнення з посади, зараз постають питання: якісь проступки? політично 
неблагодійний? хворобливість? У випадку Томаша Шершеня нічого такого 
не було, але він узнав, що на цій позиції він нічого дивовижного не може 
створити. Хіба  міг би лишити діяти закон інерції, який так втовкмачував 
на уроках фізики, протягом десятиріч в голови учнів. Але це не в його пове-
дінці, тільки так проформа втішатися посадою. Коли йому ставили насти-
рливі питання, він радо відповідав: є дві можливості після десяти років ди-
ректорування: можна змінити директора, або змінити педагогічний колек-
тив, бо директор і той самий колектив після цих довгих років неспроможні 
пред’являти якогось педагогічного новаторства.

Після шістдесяти років не було про що інше думати, ніж про першу вер-
сію його відповіді. Вистачало. Від накопичених проблем йому голова йде 
обертом. Виключив директорський комп’ютер, на моніторі якого для поте-
пління душі світила панорама рідного Кам’яного Потока, оточену зеленим 
вінком лісів, яку свого часу створив своїм смартфоном.

k    k    k

Прокинувшися вранці. Це ранок якогось початку, чи ранок кінця життє-
вого етапу? Був змушений сказати сам собі, натиснути в голову те, що він 
уже не повинен запаморочувати її шкільними проблемами, які протягом 
довгих років були щоденними, а останніми роками ставали гнітючими. І тут 
діючий закон інерції, що його життєве спрямування залишається в рівно-
мірному прямолінійному русі. Щоб це зупинити, йому треба активувати 
протидійні зовнішні сили. Десять років тому ті проблеми не були пробле-
мами, це була нагода проявити свої керівницькі здібності, прояв асертивної 
поведінки у взаємовідносинах, була це і втеча від стану психічного вигоран-
ня довгорічного класичного вчителя.

Тепер він під час перших пенсійних ранків був змушений позбавитися 
уяви, що ще його по дорозі у школу чекають проблеми, які скидаються на 
бомби сповільненої дії або скидаються на протипіхотні міни: котра вчитель-
ка сьогодні, незадовго до шкільного дзвінка буде по телефоні виправдовува-
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тися, бо звечора у дитини появилася гарячка, інша буде виправдовуватися, 
бо кака маленького не подобається їй – якась така зеленкувата... Буде кого 
відправити заступити? Котрого вчителя буде потрібно захищати перед не-
спокійними батьками, через несправедливо поставлену оцінку, або за зав-
дану образу їхнього пестунчика вчителем? Як буде треба стулити пельку 
розповсюдникам наклепів про любовні взаємовідносини завуча та молодої 
вчительки. Яким способом покарати учнів, які знущаються над вчителем іс-
торії. Скільки батьків відгукнеться, що було б треба щось зробити з харчу-
ванням, бо його дитині вчора не смакувало в шкільній їдальні, а завідуюча 
їдальні неласкава, неспроможна виразити усмішку під час купівлі квитків 
на харчування. Вистачить фінансів на зарплати цього місяця, бо на школі 
п’ятнадцять вчителів, а за регламентним підрахунком щодо кількості учнів 
має бути чотирнадцять з половиною учителів? Які нові статистичні таблиці 
його ждуть на столі? Ох, скільки речей було б треба зробити, щоб все було 
у школі відповідно правилам безпеки та протипожежним правилам, прин-
ципам конфіденційності. Коли нема на додачу фінансів, тільки для поточ-
них витрат, тоді школа стає бомбою уповільненої дії, яка може витворити 
бомбову яму, може, і недалеко більшу, ніж бомбова яма на луці у рідному 
Кам’яному Потоці. Томаш Шершень часто себе почував рятівником, а не 
директором. А ще, зараз після першого дзвінка, треба вступити до класу на 
урок, треба переключитися до ролі вчителя. Функцією та роками втрачала-
ся легкість вести уроки. Насторожував вуха, примушував учнів повторяти 
відповіді. Спочатку йому здавалося, що учні відповідають незрозуміло, але 
коли бачив під кінець уроків, що учні піднімаються у партах і відкладають 
книжки та зошити самі без дзвінка, йому дійшло, що дзвінок був, тільки 
він його не чув. І він зрозумів, що йому у школі відзвонило. Не належить 
йому знеславлюватися, марно буде запевняти себе, що вік - це  просто чис-
ло. Шум у лівому вусі посилив свою позицію. Поселився в ньому цілий ор-
кестр пищавкарів.

k    k    k

Вже він не змушений про ці щоденні клопоти думати по дорозі в шко-
лу. Не змушений, але ще перетече води, поки всього цього, що приводило 
стрес у школі, позбудеться. Вірить, що залишаться тільки незчисленні при-
ємні переживання, яких протягом довгих років накопичилась нівроку.

Але чим займатися, де мають бути спрямовані його думки. Ровесники 
часто стверджують, що їхнє життя минуло, мовби все відбулося вчора. Зви-
чайно воно так, бо викреслили певний життєвий етап, коли засунули до 
закутків пам’яті неприємні переживання, життєві події та різні негаразди. 
Найбільше у пам’ять врізується дитинство, людина його несе зі собою аж 
до могили. Може, це заради того, що дитинство є періодом цікавості, пе-
ріодом відкриттям світу, тоді діти, в науковому відношенні, вони філософи. 
Багатьом на старість залишається єдиний образ їхнього життя, це дитин-
ство. Їхня хронологічна лінія часу - це дитинство до завершення дорослості 
– потім деякі мовби уривчасті кадри фільмів, або зовсім без образу – і зразу 
спотикаються зі старістю. Вони зразу здивовані мов баран перед новими во-
ротами.
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Томаш зрозумів, що це фальшивий образ життя. Це не його випадок. 
Цих шістдесят -  ще не похила старість, але є багато випадків, про які ка-
жуть: «вже у нашому ліску бучки стинають...» Письменник Рудольф Слобо-
да вживає означення стара людина, старик, коли прийдуть онуки. Себе вва-
жав такою старою людиною після своєї п’ятдесятки. Томаш після кожного 
життєвого деценія підбадьорив себе, потерши руки: молодець – переміг! – з 
викликом до дальшого десятиріччя.

k    k    k

Зрозуміло, що після шістдесяти тіло дає про себе знати, починає застря-
гати, щоб сповільнити, але це ще не має бути доводом до лементування. Зі 
всіх боків звучать поради, що треба користуватися життям і на цьому етапі, 
тобто в етапі заслуженого відпочинку, етапі осені життя. Якби йому дове-
лось жити на селі у минулому, тоді не було такої гострої границі життєвого 
етапу. Ще зі сивиною прибуло б йому означення мудрої, досвідченої голови 
на ґаздівстві. Бо, на його думку, сивина на голові ще не передбачає, що і в 
голові повинна бути сивина, чи до сирості запакований песимізм. Розмірку-
вати, коли б було, так би було, тепер зайво. Він свідомий цього, що у його 
житті настає зміна: що його погляди мало кого будуть інтересувати, що 
зморщиться кількість знайомих. Ні, це ні, в жодному разі він не вступить до 
ніяких спілок, а передусім спілок пенсіонерів. Йому приходиться недобре, 
коли почує, що хтось має організувати його життя, – поїздки, різні змаган-
ня, розваги та й хоче радити, якого політика вибирати. Він знає людей у цих 
спілках. Вони, всі ті, які до пенсії теж були на керівних посадах.

Томаш Шершень свідомий того, що на нього будуть підстерігати нечес-
ні продавці смурфиків, будуть тиснути на нього, щоб купував різні горш-
ки, стовідсоткові ліки за грішні гроші, будуть на нього тиснути підписувати 
фальшиві договори, злодії будуть стежити за дверима. Вірить, що разом з 
дружиною Любою їм вдасться у цьому періоді життя проходити без вели-
ких турбуленцій. Амур, Ерос, чи Купідон ще появляються у їхній спальні, 
ну не так часто, як у минулому, коли нападали перманентно на них. Тепер 
божки частіше воюють між собою. З одного боку, Амур, Ерос та Купідон, а 
на протилежному боці Гіпнос та Морфій. Гіпнос з Морфієм часто перемо-
жуть, але за короткий час покидають спальню. Томаш одного разу тримав 
схрещені пальці Амурові, Еросові та Купідонові, інколи Гіпносові та Мор-
фієві. Цих двох іноді посеред ночі їх запрошує, аж їх лає, де вони? Томаш 
усміхнувся, що ані нема кому про цей запеклий бій сказати. Тільки дружині 
Любі каже, коли вона заговорить, сумніваючись стосовно років старості, які 
наближаються: «Медичні науки та інші експерти здорового способу життя 
намагаються продовжити довголіття людини, продовжити старість люди-
ни, а я кажу, що нам треба продовжити молодість...». Для молодих було б 
це огидним від нього почути, а старі чи ровесники вважали б його старим 
«хвалиріцьом». Коли б про це заговорив у Корзі в компанії колег Франкіго 
та Карчіго, це, мабуть, було б недоречним, бо такий Франкі каже, що він це 
покинув п’ятнадцять років тому назад, мовляв, у його дружини усе хворе, 
тільки її язик здоровий...

Удовець Карчі потерпає  від раку простати. Він вживає для лікування жі-
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ночий гормон, щоб придушити чоловічий, просто його не інтересує мова 
про жінок, яка у його випадку донедавна була домінантною. І під впливом 
цих гормонів змінилася його поведінка, він вже не так запальний, як колись. 
Таким чином, він в компанії виявляє більше поблажливості. З колишньо-
го зацікавлення до жінок залишилася у Карчіго ґалантність. Кожного разу, 
коли увійде у Корзо, то в кишені має цукерку для офіціантки. А під час 
політичних дебат він уже не дуже агресивний, коли хтось презентує інший 
політичний погляд. Вже не чіпляється в Франкіго заради обожнюванню по-
літичного лідера Руху за демократичну Словаччину Мечяра. Мечяр теж ві-
дійшов на політичну пенсію.

Томаш в останні часи не приходить в їхню компанію. Ці посиденьки вва-
жає байдикуванням, порожнім убиванням часу. Вже минули часи, коли 
більше тішилися політичним кепкуванням біля пива, ніж на футбольні по-
єдинки, які передували цим дебатам. Якщо коли-небуть знайде товаришів 
у Корзі, точно від шістнадцятої до вісімнадцятої, тішаться йому. «Нарешті. 
Ти, може, став невидимий? Або Люба прилегла тобі ногавиці?» – так вітав 
Томаша Франкі. «Я тебе не бачив сто років», – з ласкавим докором вітав його 
Карчі. Зараз охоче їм замовить раунд, адже довго не бачились. Тішаться, як 
маленькі хлопчики. Їхній інтерес про Томаша: чому так довго не ходив у 
Корзо? чи він на них плює? Офіціантка принесла замовлене, і його гріхи 
були спокутовані. Вони продовжували свою звичайну розмову, хто з них 
двох буде сьогодні платити, бо вчора і позавчора платив я.., правда, я пла-
тив один раз, але той раунд був дорожчий.., ясна річ, що буде треба зрів-
няти.... Крім того, ще треба було зворушити нерви через маленькі пенсії, 
передусім Карчі скривджений, він старший, і він знає, що його пенсія на-
багато менша, ніж у молодших, він найбільше скривджений, але у корчмі 
нема гостини... Прослухавши їхню бесіду, через годину Томаш підвівся, щоб 
піти. «Чому? Так скоро»? – дивувалися компаньйони. «Все було сказано. Хто 
купує? Скільки ви випили минулого разу. Хто має купувати капуркову*, і 
так далі, і так далі»..., – Томаш сказав це з іронічною усмішкою, і прощав-
ся, не чекаючи, щоб сьогодні заплатити капуркову. А Карчі так втішався, 
коли його побачив біля столу, бо він у дусі відкладав вдома сьогоднішні євра 
до лудженої бляшанки, яку «кормив» єврами, заощадженими у Корзі, про-
тягом цілого року. Заощаджував таким способом, як купив йому хтось по-
бічний, то він не був змушений купувати, щоб випити свою пайку півдеці. 
Одного разу в слабку його хвилинку Карчі видав таємницю, що це цілком 
гарна купа, таких чотириста євро. Рік має триста шістдесят п’ять, то вихо-
дить більше ніж заощаджене євро на день у Корзі. Ну, і знову прибулий 
компаньйон Томаш був повинен спокутуватися більшою кількістю замовле-
них раунд. Франкі перевів погляд на Томаша, щоб той їх не покидав. З його 
погляду було можна вичитати, що йому в компанії з Карчім загрожує лихо-
манка кабіни. Томаш тільки знизав плечима та піднятою рукою прощався.

Так як знав, що з виходом на пенсію Томаш закінчився один життєвий 
етап, так і знав, що скінчили для нього ці пусті посиденьки, вони не збагачу-
вали його. Дивно. Сам дивувався своїм почуттям, браку душевного збагачен-
ня та браку розваги. Ох, і скільки через отакі висиджування бувало домаш-

* Капуркова – випити «на коня»
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ньої гризоти. Ці роздуми йому викликають спогади вікна у блоку колиш-
ньої двокімнатної квартири, повз якої йому часто трапляється проходити 
по дорозі, вже до нової трикімнатної квартири на другому боці міста. Хоч 
яким способом хоче ці спогади затиснути до найтемніших кутків, вони з 
часу на час насмішкувато виринають і вишкірявшись танцюють перед його 
очима. Він їх не хоче зарахувати до своїх життєвих випадків. Не хоче зараху-
вати, мовби це був випадок когось іншого.

Приходить йому на думку, бо якраз прийшов той вік, коли міг би сповни-
ти своє бажання з часу, коли покидав куріння, тоді він обіцяв собі, що коли 
буде на пенсії, то він знову вдасться у цю розпусту. Але ніяк не може знайти 
до цього якусь хіть.

Крім атак спогадів, бійки божків у спальні, частіше атакують його і болі, 
до яких часом привикне і вони стають невід’ємною частиною його життя, 
якось вони затуплюються, як вістря на старій іржавій косі.

Томаш знову починає дивуватися навколишньому світу. Це дальший етап 
дивування. Перший етап, мабуть, завершив дитинством. Предметом диву-
вання не будуть тільки простори торговельних центрів, де звикли снуватися 
юрби пенсіонерів  з магазинними візками, шукаючи товарів зі знижками, і 
де можуть заговорити між собою про свої проблеми здоров’я та кидати на 
ганьба-сміх політиків, яких за їхніх часів не було.

Томаш на ці скарги п на здоров’я має під рукою відповідь: коли хочемо 
бути старими, прожити до похилого віку, нам неминуче потрібно ці про-
блеми враховувати. Покласти в могилу треба зруйноване життям на цьому 
світі тіло. Може, і через те Томаша тягне в рідний Кам’яний Потік. І слони, 
відчуваючи свою кончину, тягнуть свої знівечені кістки на свої слонячі кла-
довища, де спочивають кості.

Такий Карчі донедавна вірив, що він ніколи не буде старим, сенільним 
дідом, тобто його смерть десь у безкраї, не бачив причини, чому б так не 
могло і бути. Томаш Карчіму, старому комуністові, не одного разу це спро-
стував, хай про це забуде, бо зникло і: З Радянським Союзом на вічні часи... 
Було це дивне у випадку Карчіго, якому несподівано передчасно померла 
донька, якій було під п’ятдесят, було це для нього велике горе. Відчуттям 
безсмертя, може, хотів переконати страх зі смерті? Може, через передчасну 
кончину доньки він налаштований жити і за неї, щоб виховати онуків.

Томашеві зі старістю якраз прибули побоювання про своїх близьких. Ці 
побоювання теж наповнюють їхню спальню, коли божки сну та сновидін-
ня десь за горами-долами. Він знає, що потрібно позбутися цих побоювань, 
щоб вони не переросли у жахливі розміри грозових хмар. Борони боже, ді-
статися до такого стану. Треба знайти смисл життя цього похилого періоду.

Вирішив, що не буде волочитися міськими тротуарами, склавши руки 
за спиною, не буде стовбичити на пішохідній, або переходити зі спальні у 
вітальню, опуститися на кушетко чи крісло, і бездумно гледіти на екран те-
левізора цілими днями, але переважну пору року проживуть з дружиною в 
Кам’яному Потоці. Буде шукати те, що у молодому віці не зацікавило його, 
буде дивуватися цьому світу, щоб знайти  у ньому себе самого, щоб зату-
пити  біль тіла, а коли надійде біль, щоб знав, що  він заслужений. Не хоче 
прожити знову своє дитинство, не хоче нічого поправляти.
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ас  

 лютом  цього рок  помер країнський поет, прозаїк 
і драмат рг ас  а н  (1941-2022).

 його твор ого доробк  – збірки поезій: ривога  
19 , ост ть сини  19 , освіток  19 8 , роки 

вірності  19 5 , е ія  198 , одовід  199 , По-
езії  000 , оня ник на балконі  005  док мен-
тальні повісті: онце в зернині  19 , ілю і д е-
рела  19 5 , Під зорями братерства  19 5 , емля 

и иянових правн ків  1980  п’ си: кладна гама  
19 8 , р ге цвітіння  19 9 , кзамен на зрілість  

ива вода  19 4 , е проспати роси  19 , Вода 
з от ої криниці  19 8 , равнева м зика  19 9 ,  
прийде день  1988 , вітлиця для прийде нього  

1988 , и-
тя і забави  1988 , огдан  003 , 
Петлюра  005 , оки море переле  
005 , Пастка  00  романи: каз  
004 , бірвані стр ни  004 , орний 

б мер  00 , имон Петлюра  – т. 1, , 
3, 4, ре еники таліна , оз ахн та 
д а , бірвані стр ни  – роман про 
с асне міське, зокрема, столи  не иття. 

е твір про складні перипетії людського 
б ття, пере моги й поразки, про истот  і 
бр д, підст пність і безпорадність... Автор 
показав людей, які, б д и поставленими 

иттям на одн  стар тов  лінію, добігають 
до іні  ко ен по-сво м , з різним бага-

ем і на різній видкості. Але отой іні  
смерть , о зрівню  сіх – сіх і вирізня  

за ознаками есті і совісті. о незале но 
від того, ким ти б в на світі основне – 
яким б в , – пам’ять ли а ться саме та-
кою, на як  ти засл ив за иття на землі.

 
(Уривок з роману)

1
видкісною автотрасою, о веде до столиці, м ать легковики – здебіль ого 

іномарки. а збі і стоять грибники з корзинами та відрами сві озібраних грибів, 
обві ані низанками с ених, як  війн  партизани к леметними стрі ками. інки 
в г мовиках, айках, згорьовані, спрацьовані, зм ені, благають вицвілими 
о има прої д их з пинитися й к пити. Поряд літні оловіки, такі  спрацьова-
ні, по орнілі, посірілі, з березовими мітлами й д бовими віниками, розві аними 
на ти ках обабі  траси. рохи далі – ляльковий зоопарк: плю еві лисиці, зайці, 
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ведмеді, леви, тигри, виставлені на прода  с асними бізнесменками – надмір  
на арбованими, з цигарками в з бах, котрі з пластикових стакан иків потяг ють 
пиво, ай, кав , а то міцні е.

ві дів ини, е підлітки, в к ценьких спідни ках, о ледь прикривають г зиці, 
 декольтованих бл зо ках, невміло, надмір  на арбовані, тако  вий ли на сто-

ли н  трас  в по ках романти них пригод и свого астя, авантюрно викли ні, 
де о нахабні й наївні водно ас.

 напрямк  Ки ва стоїть вродлива стр нкостанна молоди ка років тридцяти. 
олос , сподіваю ись, о пригальм  якийсь із прої д их автоб сів. і пролі-

тають повз. егковиків не з пиня  – вони самі, як о не ерез одного, то ерез 
два – пригальмов ють. Від иняються дверцята, висов ються олові і голови – 
пи но бі, лис ваті, до блиск  виголені. оловіки – хто люб’язно, а хто розв’язно 
– запро ють молоди к , але та відмовля ться, продов  о ік вати автоб с. 
Вона явно нерв , позирк ю и на годинник. Кр та іномарка з пинилася навпроти 
дів ат. оз ахн лися дверцята й гетери з реготом влетіли до салон . а ина 
рвон ла з місця, одна е небавом пригальм вала навпроти молоди ки. дна з 
дів ат вис н ла голов  ерез оп ене скло:

– есько, сідай з нами   місце
– е на мої гро і такі ма ини.
– лопці безплатно підвез ть.
– им біль е це не для мене.
– Кор и  із себе цело к ,– по ла знева ливе.
– рюкн ли дверцята. а ина рвон ла з місця, а  зак ріло.

К ди вони  о їх ека , неоперених,  роз алілій столиці, яка висмокт  з 
сіл се молоде й сві е, об ерез якийсь ас багатьох із них виплюн ти назад до 
старенької батьківської хати прире ено хворих, як о не ізи но, то д ховно ,– 
под мала еся, провод аю и ма ин  с мним поглядом.

Промені врані нього сонця впали на інвалідський апоро ець , о з пинив-
ся біля есі.  від инених дверцятах ма ини вона поба ила знайоме обли я 
сиво олого дід ся й д е зраділа – цей підвезе.

– о столиці
– о столиці, дід сю. Візьмете
– ідай, дитино. овез , як о мій інвалід ик не підведе.
– кільки візьмете з мене  – запитала, дл баю ись  с мо ці.
– о з тебе візьме  – посміхн вся. – Колола мене, коли ле ав  ва ій лі-

карні. дна з небагатьох, о робила справно перев’язки й коли, не заглядаю и 
в р ки. о я твій бор ник. да ться, есею тебе зв ть

– есею. апам’ятали
– аю пам’ять на добрих людей.

еся сіла на передн  сидіння. е встигли р ити, як їх наздогнала міліцейська 
ма ина – з г номовця владний голос наказав зміститися правор . лідом за 
міліцейською – кілька іномарок, а замика  корте  е одна міліцейська.

– Когось із нині ніх царків вез ть. Прас ють країн , ир ють народним ко-
том, – витира  спітніле оло дідок, пригальмов ю и і з пиняю ись на збі і.

еся подивилась на його илаві р ки з ирокими, ніби обр баними пальцями 
із овтими від к ріння нігтями, й перейнялася спів ттям до цього оловіка, ко-
трого иття відтира  на збі я.

– и к ди, дитино, – базарювати и, мо е, на робот  найматися
– В е найнялася, дід сю, працюю в столиці.
–  де  ти там
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– В поліклініці медсестрою...
– лоп ика на мам  зали ила

еся здивовано глян ла на старого, той, виявля ться, зна  не тільки її, а й те, 
о вона ма  мам  та сина.
– и не див йся, дитино, на  скоростень, хо  і назива ться місте ком, на-

справді велике село. дне про одного все зна мо. пів вають тобі люди, о така 
ладна, статна, вродлива д рн ватом  попалася, за невігласа віддалася, який а-
н вати не вмі  ні тебе, ні хлоп ика ва ого. Валанда ться світами, а коли додом  
вряди-годи забреде, то такі концерти вла тов , о на пів місте ка ти. Всі 
див ються з твого терпцю, дитино. кільки вистра дала за свій молоденький вік.

– атька хотілося зберегти дитині...
– Воно й зроз міло. елегко різати по ивом . кільки сил поклали, здоров’я 

вгробили, доки построїлися. Після того тільки б ити та в ога здоров’я просити. 
ом  мил ватися б ладною іно кою, ті итися синком, а воно спилося, його на 

зальоти потягло. обре зробила, о покин ла того нелюда.
– е знаю, добре и зле, але біль е терпіти не мала сили.
– Вн ки мо ї оловік так само спився. виняй на слові, збляд вався. Вн -

ка двох правн ат накин ла нам із бабою, а сама тако  до столиці подалася. 
В ларьк  пристроїлася продав ицею. е з двома такими , як сама, кімнатк  
найма . вісті гривень платять тільки за те, о пересплять. це баба назбира-
ла сир , сметанки, я ок – вез . ось зостанеться їй, а ось б де й на прода . 

ива копійка потрібна. о на их двох пенсій не виста а  на нас із правн ата-
ми. рова, в гілля озими багацько гро ей з’їдають. а е з городами клопіт 
– ма ин  гною к пи, за оранк  – заплати. А потім підгортання, копання...  об 
сіна накосити – найма мо. е з моїм тепері нім здоров’ям косою махати... Ко-
ров  в ереді пасемо – раз на місяць ерга випада . и нам із бабою за тими 
коровами вибігати  айма мо паст ха за тридцятк  з на им обідом. оводиться 
кр титися, – помов ав як сь мить, відтак запитав: – А ти в столиці де иве  –  
г рто итк  и на квартирі

–  двоюрідної тітки. Вона сама зосталася: діти по заграницях, то дала мені 
прихисток.

– ось плати  кільки бере з тебе
–  тільки ти день як вла т валася, то не маю е з ого платити, а там – ас 

пока е.
– Пока е... В е показ ... аси настали, такі, о спаси і помил й, осподи. , 

ось і в’ї д а мо до столиці. коро вято ин. е тебе висадити  іля метро и, 
мо е, на тролейб сній з пинці

– іля метро.
– Пильн йся, дитино, об, не дай о е, не потрапила з вогню та в пол м’я. 

ай бере е тебе вята арія
– пасибі, дід ню. А ви де ивете, на якій в лиці
– а недалеко від тої хати, де ти поб д валася. и приї д а, не всіх місцевих 

зна . арком ки ем мене зв ть, по-в ли ном  – К льгавий. абігай  гості...
– як ю серде но  – мовила, про аю ись, коли ма ина пригальм вала біля 

станції метро.
еся поспі ила до підземного переход ... иркн ла на годинник– треба поква-

питися, об не запізнитися на робот . юдська лавина пос н ла і з протиле -
ного бок , на товхн лися одна на одн , створила тісняв  біля дверей. халася 
вперед міліметровими кроками.  переходах попід стінами каліки, без ніг, на про-
тезах, стра денні й н денні з простягн тими р ками, в яких паперові стакан и-
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ки, цело анові пакетики з копійками.. Всі просять зглян тися, змилостивитися, 
допомогти хто им мо е. еся впіймала себе на д мці, о вона, хо а здорова, з 
цілими ногами й р ками, а имось  схо а на них сво ю немі ністю. е мо е ради 
собі дати, ні допомогти матері й синові.

атовп за товх  її в двері. Вона в е не йде, а пливе, зда ться, й землі нога-
ми не торка ться. існява така, о не спіткне ся, не і впаде . атисн т  з сібі , 
нес ть до ескалатора, за товх ють  вагоні. ам спроб вала вхопитися за по-
р ні й перевести подих. а як сь мить заплю ила о і – подих забило перега-
ром сив ної кислятини й цигаркового дим , о стр менів на неї з роззявленого 
рота спітнілого евала, котрий навалився їй на гр ди. л мливо кіриться гнил -
ватими з бами, обмац  хтивими бал хами.

проб вала відверн тися – не вда ться. отіла виставити лікті – безрез ль-
татно. Поверн ла голов , бодай трохи відсторонитися від тих н дотних запахів.

танція метро ибідська , кінцева. атовп, винося и її з вагона, наре ті ві-
дірвав від нахабного с сіда. Перевела подих, розгладила на собі по маканий 
одяг.

ар р тка до рядової поліклініки, де вона недавно вла т валася, відходила 
б квально перед її носом. амахала р ками, прося и з пинитись. Водій помітив, 
пригальм вав. а астя, виявилося одне  вільне місце. іла, розрах вав ись із 
воді м. аплю ила о і, вирі ила розслабитись трохи – поперед  напр ений 
робо ий день.

лава ог , не запізнилась. ай ла до маніп ляційного кабінет , глян ла 
мимохідь  дзеркало. Виї д ала з дом  хо  не в новом , проте випрас ваном  
костюмі, тепер він мав алюгідний вигляд після доро ніх пригод. няла. али-

илась  легенькій дим астій бл зо ці, крізь неї просві валася літня засмага. 
акин ла на пле і халатик й озирн лася на скрип дверей. а порозі стояв оло-

вік років п’ятдесяти, висві ю ись г стою сивиною.
– оброго дня, сестри ко. Проба те, як о я перед асно.
– а ні, в асно. Про  заходьте. По ина мо прийом. к ви себе по ва те
– а ніби лег е. автра завер ю лік вання.
– о т т  нас  – аглян ла в карто к . – да ться, ліки закін илися. е іцит-

ні, дорогі ліки... Проблеми нині з ліками...
е тно від инилися двері. о кабінет  ввій ов головний лікар исак ліб 

Власови .
– Вітаю народних і ла реатів  – тисне р к  аросію. – оброго дня, есю ва-

нівно
– Проблема з ліками  – поцікавився хворий.
– ільки не для вас, ановний. Вам се, о треба, зав ди з-під землі діста-

немо...
–  сам спромо ний, як о треба...
– есю ванівно, від вас ін ормація
– мала, о т т, як сюди, проблеми з ліками.
– ановна моя, не наванта йте себе зайвими д мками. ля цього т т  го-

ловний лікар. Вам е потрібно мобіліз ватися в ін ом  – біль е серде ності й 
д евності. Контингент  нас незви айний: дер авні дія і, деп тати, великі в е-
ні, н  і, зви айно, знаменитості з мистецького світ , люди особливого д евного 
склад , вразливі нат ри.  ми з вами покликані надихати, запалювати їх на тво-
рення нетлінного, ві ного.

– сі люди, тим па е хворі, потреб ють д евного тепла незале но від про-
есії.
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– Пані есю, на і паці нти особливі, серед них  визна ні особистості – гор-
дість країни, її знакові постаті, знані  світі, такі як на  дорогий лесь Павлови  

аросій, дійсний лен Академії мистецтв, секретар пілки х до ників, ла реат 
аціональної премії імені ев енка, народний х до ник країни.
– о ого т т мої звання й тит ли   зви айний паці нт ва ої лікарні й не 

біль е. е став, др е, мене в незр не станови е.
– Ви незви айний, особливий паці нт. е зна  весь на  персонал і повинна 

знати сестри ка, яка проходить випроб вання...
– Паці нт із особливим б кетом хвороб – це правда, – зіроніз вав аросій.
– и докладемо всіх з силь, об ви повністю позб лися своїх нед г, звести до 

мінім м  їхній негативний вплив на подаль е иття і твор ість.
– Ва і б слова до ога
– Прист пайте, есю ванівно   запам’ятайте, о попри всі звання й тит ли, 

есь Павлови  мій особистий др г  Після процед р загляньте до мене на кав .
–  не п’ю кави, – мовила еся.
– А я запро ю не вас, а свого др га, пана академіка.
– ка кава з моїм серцем, др е
– з коньяком для стим ляції роботи серця. екаю, – і так само не тно ви-

й ов.
– оздягайтеся, лягайте на к етк . робимо вам вн трим’язов  ін’ кцію і по-

ставимо систем . Крапельниці переносите  – запитала еся.
– вик до них, нормально перено ...
– озслабтеся. робимо кол...
– е
– В е.
– егка  вас р ка, есю.
– айте свою р к ... атисніть  к лак... Попрацюйте к ла ком... Вени  вас 

мало проглядаються... е попрацюйте... ак... находимо ва  илк ... на-
й ла... покійненько... Вводимо голо к ... розслабтеся... е іть спокійно, а я на 
хвилинк  вас зали  самого – під  до стар ої медсестри.

– есю, в, о ви е й маса истка. о  продов ити к рс лік вання, та в е 
вдома. и не погодитеся ви ..

– к ска е мо  на альство.

2
іна орисівна аросій їхала власною іномаркою на робот  з Пе ерська в по-

ліклінік  ео анки , де вона завід вала гінекологі ним відділенням. а ин  
водила класно. Відколи себе пам’ята , десь із вісімнадцяти років – за кермом. 

пер  мала оскви а , відтак – Волг , згодом айк . Потім знов  Вол-
г . А це в е на третій іномарці. епер  неї п’ятисотий мерседес. Вона д е 
квапилась, а т т, як на зло, потрапила в, пробк , де р х май е повністю заблоко-
ваний. іна нерв вала.  не том , о запізнювалася на робот  – коли б не приїха-
ла, ні перед ким не звіт . ерв вала, о її іменитий оловік котре не приходить 
но вати додом , сьогодні повинен під’їхати в їхню лікарню на процед ри.

станнім асом він май е не покида  майстерні. и нями не приходить додо-
м , ли е зрідка теле он . клада ться вра ення, о ника  її.

есно ка и,  них не сім’я, а видимість її. іль е рок  сплять на різних 
лі ках, навіть  різних кімнатах. Правда, якийсь ас це прихов вали від сторон-
ніх. а людях, на х до ніх виставках, на презентаціях,  театрі, на концертах, 
на іменинах  др зів намагалися все е б вати разом.  навіть їхні найбли і 
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др зі не ба или або вдавали, ніби не ба ать: сім’я аросіїв давно дала трі ин .
казати, о іна ревн  його, б ло б перебіль енням. Вона давно поставила 

хрест на ньом  як м ині. авіть  д мках не прип ска , об  нього завелася 
ін а інка. ат рниці, котрих він малю , ніколи його не цікавили як інки, а тіль-
ки як матеріал для твор ості.

Пропон вала йом  ліки від олові ого безсилля, підсов вала Віагр  й ін і 
закордонні е ективні препарати, проте він категори но відмовлявся їх прийма-
ти. аб ть не ли е вона на ньом , а й сам на собі як м ині вирі ив поставити 
хрест. сі сили віддавав твор ості. ля ого  аві о  Все, о мо на б ло здоб -
ти, в е ма , досяг сього, ого хотів. ого ім’я знане далеко за ме ами країни. 

ив ть небідно. ають одн  квартир  на Пе ерськ .  е – на П кінській, о 
зали илася від її батьків. есно ка и, якби він не став зятем ороданя, неві-
домо, як-то склалося б його твор е иття. и попливли б саме до нього асті й 
гро овиті замовлення, и брав би постійно асть  найпрести ні их виставках, 
и мав би змог  е в радянські аси виставлятися за кордоном і отрим вати звід-

ти замовлення. и став би засл еним  тридцять, а народним –  сорок  Коли 
він, аспірант ороданя, опинився зятем в їхньом  домі, всі його статки вмі алися 
в одній валізі. Кілька пар карпеток, тр сів, майок, дві соро ки, теніска, пара 
брюк, светр, осінньо-зимова к ртка, осінні т лі, літні сандалети. трим вав сто 
десять карбованців аспірантської стипендії.

аросій ле ав під крапельницею із заплю еними о има, намагався розсла-
битися, одна е не міг, зава али д мки, котрі переслід вали його останнім асом, 

о не так розпорядився своїм иттям.
ом  ніби всі заздрили, натякали, ніби ввій ов и в сім’ю ороданів, піймав 

золот  рибк , яка викон  все зад мане.
пер  і йом  так здавалося. Крас ня-др ина. менитий тесть, авторитетна 

те а. ім – повна а а. а згодом се біль е пересвід вався, о и не най-
біль а помилка його иття – саме оте, ніби вдале, одр ення. Вони з іною 
д е різні як характерами, так і поглядами на иття. е саме і з тестем. е про-
сто б ло вистояти перед його натиском, не збив ись на кон’юнкт рн  халт р , 
відмовитися від прести них замовлень малювати во дів, сю етні датські  кар-
тини до ювілеїв великого овтня и паризької ком ни, о спок сило й заг било 
не один талант. е сьогодні ті картини   яких галереях  Ком  вони потрібні

аб ли ороданя, заб вають йом  подібних. А аросі ва слава ириться сві-
том.  цьом  його астя й не астя...

ині, в е в незале ній дер аві, з’явилися новоявлені к мири, претенденти на 
во дів і во диків, які намагаються заанга вати, наблизити, прир ити, вплива-
ти на таланти. Використов вати їх ім’я для задоволення власних амбіцій.  як о 

аросій не д е запобігав перед ними, то його др ина старалася за трьох, за-
побігала, кала збли ення.

 зблизилася з Пер ою леді, навіть здр илися. бох ас від ас  кли ть до 
високого двор . о на іменини господині, то на день народ ення її доньки та вн -
ка. ом  не кода своїх кра их пейза ів, подарованих їм. аль, о там їх ніхто 
ніколи не оцінить по-справ ньом . обре, як о хо  повісять, а то, ого доброго, 
ле атим ть як непотріб серед десятків и й сотень подібних. а дні народ ення 
Пер ій пейза і Карпат привозять г бернатори Прикарпаття й акарпаття, ьвів-

ини та ковини. Волинські, поліські пейза і дар ють рівненці, итомиряни, 
волиняни, ернігівці.

Придніпровські кра види привозять дніпропетровці й херсонці... Все  вико-
нанні їхніх місцевих мистецьких світил, засл ених і народних. іби в ко ного 
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свій по ерк, та картини їхні нагад ють близнят. о е том , о мальовані на за-
мовлення безд ного иновництва, не зігріїі серцями митців.

абли а ться п’ятдесятка – ас підбиття певних підс мків. іби ма  всі під-
стави б ти задоволеним перейденим иттям. ягн в такого визнання, таких вер-

ин  твор ості, яким багато позаздрять. А от и асливий він від сього того  
е д е, оскільки не склалося його особисте иття. о на б ло б розпо ати все 

наново, як багато хто з його др зів і знайомих. Але для цього треба б ти певним, 
о осподь відміряв тобі е певний відрізок, якийсь десяток літ. А де гарантії з 

його прогрес ю им діабетом – е трохи протриматися  обре, як о це ли е 
діабет, а коли підтвердиться підозра на лейкемію...

езабаром його пол день вік . е терпить аль ивих ро истостей, баналь-
них промов, не ирих привітань казенних людей. Вирі ив остато но: не відзна-
ати ювілеїв  те е в село до батьків, захова ться, аби ніхто не міг знайти. Або 

замкнеться в майстерні, вимкне теле он і мобілк .
Власне, том  й не орс вав розл ення з іною. о ливо, не знадобляться 

с дові рі ення, а все вирі иться Всеви нім – розведе їх  різні світи.
к не дивно, проте він не д е й панік  від того, о иття добіга  кінця. та-

виться до цього ілосо ськи – сво  итт ве призна ення виконав. да ться, ви-
ерпав себе, на ось біль е, ні  зробив, е нездатний. Пік твор их звер ень, 

маб ть, мин в. Вигорів май е весь, а тліти-диміти не хо еться.
е спромігся на власне потомство, зате дав итт вий старт сімом братам і 

сестрам, двом десяткам племінників. о  і т т итт в  місію виконав. Правда, 
свідомлення обов’язк  провести в останню дорог  батьків, а не навпаки – зав-

да  великого болю.
о е, заради цього й трима ться за иття – лік ться  А загалом стомився 

від с ти. В нього настільки інтенсивними б ли останніх три десятки літ, здаються 
біль ими від сотні.

е ав із наміром плисти за те і ю – як б де, так б де. дригн вся від скрип  
дверей.

озплю ив о і, поба ив есю, котра ввій ла й нахилилася до нього.
– к ви т т  е засн ли
– і, не засн в.
– Половин  прокапано. е іть спокійно, розслабтеся. овсім розслабтеся, а 

то ви якийсь напр ений, имось стриво ений... о ре і, ва а др ина цікави-
лася, відколи ви під крапельницею, обіцяла зайти під кінець процед ри.

– А ви не вп скайте її.
еся не зроз міла – хворий по арт вав и сказав серйозно, вирі ила пере-

питати.
– ені не хо еться по инати робот  на новом  місці з кон ліктів зі своїм на-

альством. Пані іна – завід ва ка гінекології. аскільки мені відомо, д е впли-
вова особа в на ій лікарні. Всі її побоюються, зда ться, навіть на  головний 
запобіга  перед нею... о  зроз мійте мене правильно...

–  вас прекрасно роз мію і постараюся не складнити ва ого иття.
– Воно й так складнене до немо ливого, – с мно мовила еся.

вері про инилися, до кабінет  зазирн ла іна.
– Привіт
– Привіт.
– е и
– к ба и
– Крапають
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– Крапають.
– есенько, б дьте ласкаві, підіть до ін их хворих, я т т сама просте , об 

се б ло гаразд. Паці нт не хто ін ий, а мій законний оловік.
еся вий ла. іна нахилилася до аросія, поціл вала в оло.

–  е ивий, а ти мене в лоб, ніби мерця, ціл .
– А ти і  мрець. ез мене – ти мрець  іба досі не зроз мів, хто тебе на світі 

трима
– як ю за відвертість.
– о так воно і . о ти над мав  ом  дом  ц ра ся
– ема в мене дом .
–  в тебе дім. екаю тебе, – хо е поціл вати оловіка в г би, той зат ля ться 

р кою. – бере но, а то систем  зр и .
– нов  не прий ов. о вав  майстерні
– апрацювався.
– ам и з нат рницею
– іба тобі не однаково
– станнім асом май е не приходи  додом ...
–  сова, мені добре працю ться вно і...
– и з твоїм здоров’ям перетр д ватися но ами ..
– вор ість – мої найкра і ліки.
– от ся до ювілейної виставки
– іякої ювілейної виставки не б де.
– к не б де  П’ятдесятирі я  ридцять років твор ої праці  Вся країна від-

зна атиме   зар бі я відг кнеться. е д рій, олові е
– іяких відзна ень  іяких виставок
– п стити так  нагод , об отримати ергов  порцію нагород  авіть із р к 

Президента ось перепаде.  в е натякала амій. біцяла. а й привітання, 
подар нки від національної еліти б д ть. реба гот ватися.

– ені в е ні ого не треба.
– реба. е д е багато треба.  я все зроблю, об якнайкра е відзна ити 

цю дат .
– и прекрасно зна , як я до цього ставлюся, до таких відзна ень...
– апрацювався, перевтомився, хвороби дістають. Після ювілею махнемо на 

Канари и побере я ервоного моря.
– о е  – їдь, без мене.
– е заб вай, лесик , про свій тепері ній стан. и ходи  білим світом завдя-

ки том , о я біля тебе, пильн ю тво  здоров’я.
– Постійно це ю від тебе. абридло. аме том  й хо  попро атися з білим 

світом.
– і, о про аються з білим світом, не наполягають так настирливо на розл -

енні.
– о  бодай на том  світі б ти вільним від тебе.
– іба я тебе обтя ю
– е хо , об після смерті спек лювала моїм ім’ям. е розігр вала роль би-

тої горем не асної вдови...
–  й після тво ї смерті дбатим  про тебе, тво  безсмертя.
– о  після смерті дай мені спокій...
– деться не про те, а об продов ити тво  земне існ вання. Посмертна 

пам’ять про тебе, безс мнівно, пере иве віки.
– ворий під крапельницею не повинен нерв вати, а ти спеціально драт  

мене...
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– аплю  о і, я мов ки посид  біля тебе.
ай ов исак.

– Ворк те
– ке там ворк вання  станнім асом тільки те й робимо, о гриземося, – 

мовила іна.
– Поганий вигляд  на ого хворого. и, іно ко, недостатньо пильн  за на-

им світилом. А в нього невдовзі ювілей. реба зробити все від нас зале не, 
об він вид е позб вся біль ості боля ок.
– агато хто ека , об я вид е врізав д ба.
– е знаю, и  такі, др е. и  ніком  ні ого поганого не зробив.
– е й драт  декого.
– воїм здоров’ям там, горі, цікавляться. агад ють, о незабаром ювілей, 

– додала іна
– о як святк ватимемо  вілей не за горами, а в тебе нервові зриви, депре-

сивний стан. Панік  ерез хвороб  аремно.  тебе банальний діабет – і 
не біль е. іякої лейкемії. , а з діабетом, зна , скільки людей до глибокої 
старості до ивають

– к о я в е ви ерпав сі итт ві рес рси...
– е все д рня. астро ве – минеться
– е ба  сенс   своїх подаль их стра даннях.
–  зна ... ев е тобі не хо еться до ити до світлих днів, об поба ити 

на  країн  в вросоюзі
– оюся, о не вилізти їй ніколи з азійського с сідського за морг . айімовір-

ні е вона опиниться в новом  сов тськім союзі.
– о за прогнози  а ом  баз ються, др е
– а реаліях иття. Поглянь бодай на своїх паці нтів – хто т т лік ться  а 

дев’яносто відсотків – ті  самі прізви а із сов цької партійної номенклат ри, ті 
 самі прізви а, тільки в нових іпостасях – кабмінівці, Адміністрація Президента. 

з так званих демократів нових імен якась сотня-дві набереться, а то всі ті самі, 
в ора ні. таре вино  нових міхах.

– Вони переб д валися, переосмислили себе... А їхньом  досвід  ціни нема , 
том  й позаймали нале ні місця.

– о ні е б де – пере арб вали ерсть, а н тро зали илося таким, як і б ло.
– бли те політик  – він е під крапельницею, – перервала розмов  іна.
– ка и, иса е, тобі подоба ться іна
– е. Прекрасна завід ва ка відділення.
– А як інка
– ам зна .  якби вона б ла др иною когось ін ого, а не мого давнього 

др га, то хто його зна ... им біль е в моїй тепері ній сит ації, коли я в е п’ять 
років дівцем...

– бли , иса е  – розсердилася іна.
– ай зна  і цін  мо  благородство.
– о ого т т тво  благородство  ев е ти д ма , о я змогла б поміняти 

аросія на исака
– а знаю, о ти його ні на кого не поміня . оз мію, о в мене ніяких пер-

спектив.
– ом  ні   готовий хо  сьогодні дати їй розл ення.  нас давно тільки види-

мість сім’ї, ко ен иве власним иттям.
–  ко ній сім’ї всяко б ва . о е, й над ва ою нахмарилося, е прояснить-

ся.
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– Під . аглянь, олові е, коли сп скатиме ся вниз. подіваюся, не заб в, 
де мій кабінет  реба серйозно поговорити. оз мію і визнаю, о багато в ом  
сама винна.  готова змінитися, тільки ска и.

іна витерла о і, о по али сльозитися, вий ла.
– сі ми проходили ерез кілька кризових сит ацій сімейних стос нків. маю, 

о й  вас се налагодиться.
– е налагодиться. Все перегоріло
– кась молоденька нат рниця з ногами, о від з бів рост ть, перехопила 

ініціатив
– іяких нат рниць   винятково на пейза ах і натюрмортах...
– іна – зг сток блискавок, вогонь, а не інка. ідкісного еротизм ,, виняткової 

секс альності. ом  ти цього не ба и
– ом , о поба ив  ній те, о ін і не помі ають. е треба л кавити, др е, 

я багато ого знаю, багато про о здогад юся.  вас із іною не просто др ба.
–  й не прихов ю, о закоханий  неї е зі ст дентства.
– и бли е підій ов би...
– е криюся: давно прагн  збли ення з нею. аманював, хитр вав, створював 

всілякі пікантні сит ації, об зали итися наодинці після традиційних р етів. 
Підпоював. Але вона зав ди зали ала мене з носом. апевняла, о для неї 
існ  тільки один- диний м ина – аросій.

–  завтра завер ю к рс лік вання.
– и т т тобі е де о прописали.
–  біль е сюди не прийд .
– ебе колотим ть дома.
–  ив  в майстерні.
– Присилатим  сестри к  до тебе в майстерню. а  новеньк . Вона е й ма-

са истка. Пройде  к рс маса . о як  сі хвалять, о в неї добра енергетика.

еся прокапала останнього хворого й зібралася трохи перепо ити, випити 
аю.

вій ла стар а медсестра.
– есенько, тебе виклика , то ні е запро  до себе на  головний.
– Виклика  и запро
– апро . А коли від ва  якийсь гріх за собою – виклика . еся вій ла 

до кабінет , привіталася з порога й з пинилася. – Проходьте, есенько.
– як ю, – відповіла, несміливо присів и на кра ок крісла.
– ьогодні мина  місяць, як ви  нас. акін ться випроб вальний термін. и 

придивлялися до вас, так би мовити, вив али. амі роз мі те, який  нас кон-
тингент, і ко ен, кого беремо, проходить відповідн  перевірк , – зробив на як сь 
мить па з . – Вам не відмови   про есійном  ви колі, в йном  ставленні до 
паці нтів. ворі вами задоволені, та я хо  де о то нити. Про  вас докладні-

е розповісти про себе. о вас привело в столицю, ом  зали или попередню 
робот

– Ви теле он вали на мо  попередн  місце роботи
– е прихов ю, цікавився.
– к о ви готові взяти мене на робот , я вам се розповім, на е на сповіді. 

Коли  зас мнівалися в мені, ка те при ин , об відмовити – не б демо гаяти 
ас ...
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– ені імпон  ва а працьовитість, ак ратність, старанність, але сигнали ва-
их коли ніх колег, земляків, відверто ка и, насторо ють.
– Колег и одного головного
– а й стар а медсестра, і завід ва ка поліклініки відг к валися про вас не 

найкра е.
– Вони, зви айно, підспів ють головном . А той мстить мені...
– ом  й хо , об ви самі розповіли якомога докладні е про себе й родин . 

Повинні зроз міти, о  нас ео анка , а цим се сказано. е народилася  
то ва і батьки   ким ивете нині
– Коли вас цікавить – сл хайте. одом із итомир ини, з орнобильської 

зони, з села на скоростен ині. кол  закін ила із золотою медаллю. ві і вст -
пала до медінстит т  – провалювали на екзамені з біології. овелося вдовольни-
тися мед или ем та й то після того, як мама відвезла кабана землякові. Після 
закін ення пі ла працювати на станцію видкої допомоги, де б в воді м демобі-
лізований моря ок. По ав підвозити додом . апросив кілька разів на дискотек  
й запропон вав, ніби артома, вийти за нього замі . А я, ніби артома, дала зго-
д . арт ю и, подали заяв . арт ю и, розписалися, справили весілля. ерйоз-
ність цього арт  зроз міла згодом, коли мій благовірний по ав з’являтися спер-

 напідпитк , потім п’яним до нестями, а коли завагітніла й пі ла в декретн  
відп стк  – асто зовсім не приходив но вати. асл халася матюків ерез над -
мані ревно і. аївно гадала – як о ревн , зна ить, любить. Про ала, просила 
отямитися, по аліти, як не мене, то дитин . іби дій ло – закод вався. Перестав 
пити, б д ватися по али. Понадривала или від роз ин  бетон .  горем-бідою 
закін или одн  кімнат , поселилися без опалення, води... оловік поїхав на за-
робітки в оскв . Пер і кілька місяців передавав якісь гро і, а потім – ні його, ні 
гро ей, і про нього самого – ні сл х , ні д х . ’явився перед Великоднем, коли 
кабана закололи. Відбрехався, погостював, заванта ився т онкою, салом, ков-
басами і знов  на піврок  пропав. овари  обмовився, о иве з якоюсь т ка-
т рницею. лякалася, о син не матиме батька... Вирі ила поверн ти його до 
сім’ї. Взяла трирі ного сина на р ки – і поїздом на оскв . най ла  вагон ик  
для б дівельників на околиці міста. еголений, немитий, серед батареї поро ніх 
пля ок із п’яною потаск хою... Подала на розл ення. нов  закод вався. іби 
підмінили – йний, добрий, особливо до дитини. Відлягло, повірила, о всерйоз 
і назав ди, о побісився, отямився, взявся за роз м.

осподь наділив мене гарним голосом. Вист пала на самодіяльній сцені. о-
дила на репетиції. е и не найбіль е драт вало оловіка – в ко ном  хористові 
вба ав мого потенційного коханця. А е писала вір і. р к ватися по ала.  т т 
ревно і. нов  запивати по ав і вла тов вати концерти. тільки головиць от-
римала, д мала, о огл хн . осою взимк , в самій соро ці на мороз виганяв, 
за инив ись  хаті, а мені, згоряю и від сором , доводилось проситися до с сі-
дів. нов  подала на розл ення. Підк пив с ддів – біль е рок  не розл ають. 

нов  поїхав до оскви. А його сестриця з коханцями по ала ви ивати мене з 
мо ї хати. ина відвезла до матері, а сама подалася в Київ.

– евесела історія...
– Ви мені вірите
– Вірю...
– ені потрібна робота. Візьмете – не по код те. Працювати я вмію.  вдя -

ною вмію б ти. о ре і, я закін ила к рси маса истів, то  хо еться за с місни-
цтвом і маса исткою вла т ватися, бо в мене стара мати, дитина... а зарплат  
без підробітків не ви ив . адили за кордон поїхати. ібралася на заробітки до 
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талії, але подр га, о поверн лася звідти, – відговорила. озповіла, о там за 
астя – сама ледь вирвалася звідти з б кетом боля ок. ілісінький рік  депресії, 

ніяк не виходить... Вирі ила не ризик вати.
– крізь доводиться ризик вати, особливо таким красивим інкам, як ви.
– оя врода – каторга. е не появлюся, оловіки проход  не дають, іпляються...
–  в нас
–  вас ніби к льт рна п бліка... Правда, за винятком деяких деп татів.
– о особливий контингент. , а з благовірним де итиме , и розл и ся
– е б де в нас иття – переконалася остато но. проб ю по ати все спо ат-

к .
– аразд, ми беремо вас медсестрою в гінекологі не відділення до іни ори-

сівни.
– о др ини аросія
– е не так ва ливо, хто т т ия др ина і хто ий оловік. Відда мо наказ про 

зарах вання на робот  медсестрою гінекологі ного відділення на повн  ставк  й 
на півставки маса иста. трим ватимете до двохсот п’ятдесяти гривень. е не 
бозна-які гро і, та максим м на их мо ливостей на сьогодні, а там – поба имо.

–  вам д е вдя на.
– е попро  не дозволяти на им паці нтам перест пати певн  ме . Ви 

інка видна, красива. А в нас оловіки здебіль ого з тих, які вва ають, о їм се 
дозволено... дне слово, пильн йтеся.

– таратим ся.
– в би молод им на десяток літ... – мовив исак із підтекстом і пильно поди-

вився на есю. отів і е ось сказати, але замовк...
– Вам і тепер ні ого не брак .
– о ре і, про  взяти опік  над моїм др гом аросі м.
– В яком  роз мінні
– реба б де продов ити к рс лік вання – коли, крапельниці, маса , тільки 

не т т, а в його майстерні. Він там иве останнім асом. Вас підвозити м ть до 
нього.

– Коли треба – я згодна, – відраз  погодилася.
о кабінет  зазирн в аросій.

– Проба те, прий ов попро атися. пасибі вам, сестри ко, надовго запам’я-
та ться тепло ва их р к.

– а здоров’я
–  мо  йти
– Вва айте, о ви зараховані. о ре і, я так і не поцікавився, де ви ивете
– а Подолі.  маминої сестри, тобто в тітки.
–  на ого академіка якраз на Подолі майстерня. Візьміть опік  над ним, про-

дов имо лік вати...
– к о треба...
– реба, есенько, вилік вати мого др га.  нього невдовзі ювілей. ого здо-

ров’ям цікавиться сам Президент...
– бли , иса е.
–  мо  йти
– Ви вільні. о ре і, академік з ма иною. о е підвезти вас. аодно домови-

теся, коли вам приходити до нього – зранк  и вве ері.
– як ю

еся вий ла.
оловіки провели її поглядами.
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Марина Б Б Н О-Ж РНОВ
Біографічна довідка  Марина Бабенко- ирнова – кандидат філологіч-

них наук, викладачка, поетеса, дослідниця творчості українських пись-
менників Словаччини. иве і працю  в Ки ві.

Війна

Друже, снилась війна
Величезний літак, що пала .
Прокида шся вранці – і тиша,

 сон – трива .
Прокида шся, зна ш

я тиша крихка й ненадійна,
Твої друзі – у сховищах, ну а герої

а бійні.
очеш теж до кінця, хочеш бути

Комусь корисним,
Та мотор літака розтина
Прозріння пізн .
Уночі було страшно, хоча й не було канонади.

е боюся казати про страх, адже страх – не вада.
Земле, земле моя, над тобою сонце і зорі

ад тобою пала  світ, але ти – прозора
к багато терпіла ти за свою незламність,

Ти подібна до вітру гір чи до криголаму.
к багато платила ти і за волелюбність,
 історія знов стара, як старезні труби.
 молюся за тебе, рідна, молюся Богу.
ай до волі нарешті ляже твоя дорога.
ай весна і краса свободи ввійдуть у хату,

У якої нема ні ворога, ані ката
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Ціна свободи

Забрали життя у тих, кому жити і жити.
озбита, потоптана, чорна земля.

Політики світу  У вас  сили терпіти
Вам страшно  Дивитеся здаля

 світом нашим летять чарівні лелеки
Збирають дитячі душі, назад несуть
Збирають блаженні душі і десь далеко
Вони у Бога в небі тепер живуть.

е чорний біль, це пекучий, шалений стогін
ероїв наших душі летять услід.

Тремтять народи, допоки цей демон ходить.
Та це останній його, передсмертний хід.
Діра чорнюща поглине катів нещадних,

анцюг залізний задавить його і вб .
Для нас плететься ниточка ріадни
За вільне майбутн  – наше, тво , мо .
Мечем жагучим і розумом волелюбним
Здола мо цю безодню жахіть і зла.

іна свободи – це кров ю омиті губи,

ле в них стільки віри, життя, тепла
07.03.2022

k    k    k

Так хочеться жити  Так хочеться сонце зустріти
Весняне шаленство і літні блакитні дощі.
Осіння палітра, зимові сніжинки на вітрі

 світ на межі.  світ на пекучій межі.
Будинки, розбиті війною – і долі, що згасли.
Палаючий ворог, безодня навколо, пітьма.
Ой, річко, ти хвилі женеш у мо му безчассі
Туди, де  сонце, дерева, де жаху нема.
Війна відкрива  бажання шалено любити

е небо і вільного вітру нестримний політ.
к довго ця рана ще буде у серці горіти
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к сильно усіх обійма  збентежений світ
 вірю у зелень трави і у спів океанів,

У хвилі ріки, що течуть до прийдешніх натхнень,
У розквіт садів, які затишком світові стануть,
У день без війни. У цей перший омріяний день
10.03.2022

Війна. 12 березня

овини, наповнені болем. Важезні новини.
ахіття від вибухів, ниючий смуток в тилу.

тось чу  тебе, хтось не чу . Строката провина
Сидить на плечі, ніби бачить шпарину малу.
І день, що співа  подяку вітрам сьогодення,
Подяку героям за спокій, що душу обняв.
Із чого черпа  душа тимчасове натхнення

е плаче, не стогне, а змерзла, мов кинутий став...
аснились квітучі дерева і світ променистий.

Уроки війни – мов чистилище всіх поколінь.
ише через полум я робимось істинно чисті,
дині, осяяні світлом чеснот і прозрінь

8
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ÏÓÁË²ÖÈÑÒÈÊÀ

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВСЕСВІТ, ГОРИ І ПОЕТ»

28 квітня 2022 року в Закарпатському інституті післядипломної педагогіч-
ної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 
з міжнародною участю «Всесвіт, гори і Поет. До 80-річчя від дня народження 
письменника і громадського діяча Петра Миколайовича Скунця».

20 травня 2022 року Петрові Скунцю, українському письменнику, публі-
цисту, перекладачеві, засновнику і ре дак тору газети «Карпатська Україна», 
голові Закарпатської організації арод но го руху Ук ра їни, члену аціональ-
ної спілки письменників України, лауреату обласних та республіканських 
премій, лауреату а ціо наль ної премії імені Тараса евченка, виповнилося б 
80 років, а 30 квітня 2022 року мина  15 років, як він відійшов у засвіти.

Творчість Петра Скунця належить до мис те цького набутку письменни-
ків-шістдесятників і  символом мужності, чесної гро ма дянської позиції, від-
вертості, аналітичного сприйняття подій, раціо наль но го мислення.

Практичне ж ознайомлення з біографі ю та творами П. М. Скунця по-
требу  по глибленого наукового розгляду, яке залиша ться актуальним і ма  
від повідати сучасному між народному розвитку літературознавчої та педаго-
гіч ної науки.

либоке пізнання творів письменника сьогодні д о по мага  збагнути ди-
наміку складних державотворчих процесів та глибину есте ти ко-куль турних 
чинників, що  вирішальними при формуванні учителем май бутньої особи-
стості. Тому проведенням такого заходу хотілося привернути увагу громад-
ськості до постаті Петра Скун ця, активізувати наукові пошуки в царині його 
літературного спадку, між культурних зв язків засобами поетичного слова, а 
також висвітлити інно ва ційні набутки методики викладання літературного 
кра знавства.

Конференцію організовано та проведено Міністерством освіти і науки 
України, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської об-
ласної військової адміністрації, Закарпатською обласною державною адмі-
ністраці ю, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, 
ДВ З «Ужгородський національний університет», Закарпатською організа-
ці ю аціональної спілки письменників України, Закарпатським обласним 
художнім музе м ім. . Бокшая, ародним музе м літератури Закарпаття, 

О «Історичний клуб «Красне поле».
У конференції взяли участь науковці-дослідники літературного процесу в 

Україні та за кордоном, науково-педагогічні та педагогічні, працівники За-
карпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, члени Закарпат-
ської організації аціональної спілки письменників України, члени Закар-
патської організації аціональної спілки художників України, вчителі.

Вшанування пам яті Петра Скунця почалося з покладання квітів і Пас-
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хальної панахиди на його могилі, котру очолив о. ранціск Онисько, СВВ, 
протоігумен Василіян в Україні Провінція Св. Миколая , у спіслужінні з о. 

укою Буняком, СВВ, настоятелем Малоберезнянського монастиря Св. Ми-
колая оо. Василіян, та о. Миколою ригоруком, адміністратором парафії св. 
Параскеви і керівником приватного етнографічного музею Бойківщини та 
Музею історії підпільної Української реко-Католицької еркви в с. итьків 
на Івано- ранківщині. З короткими промовами виступили директор ЗІППО 

рослав Сивохоп, аталка ебрик, ідія оданич, Іван ебрик, колеги та 
друзі.

аступним етапом стали навідини у Спілку письменників, де працював 
Петро Миколайович з творчою молоддю, а згодом як редактор «Карпатської 
України».

Опісля конференція продовжила свою роботу у форматі онлайн виконан-
ням Державного гімну України та вилиною мовчання за убі нними борцями 
за свободу країни.

До конференції зголосилося понад 100 осіб з 5 країн світу. Подали свої ви-
ступи 42 особи, з них доктори наук, професори, академіки – 11 осіб  кандидати 
наук, доценти – 14 осіб  члени СПУ та С У – 18 осіб  учителі, викладачі 
– 42 особи. Конференція заре стрована в Державній науковій установі «Укра-
їнський інститут науково-технічної експертизи та інформації», посвідчення 

 186 від 23 березня 2022 р.
Колектив Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти та 

усіх учасників Всеукраїнської конференції привітали
Сивохоп рослав Михайлович, директор Закарпатського інституту піс-

лядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Жулинський Микола Гри орович, директор Інституту літератури ім. Т. 

. евченка аціональної академії наук України, доктор філологічних наук, 
професор, академік аціональної академії наук України

ремінь арас Дмитрович, Уповноважений із захисту державної мови, 
кандидат філологічних наук, доцент

Мушинка Микола Іванович, академік аціональної акаде мії наук Укра-
їни, про фе сор, доктор  філологічних наук Словаччина, м. Пря шів

Сали а арас Юрійович  професор кафедри української літератури ім. акад. 
М. Возняка ьвівського національного університету імені Івана ранка, доктор 
філологічних наук, професор

Скунць Олена Дмитрівна, дружина поета
Скунць Наталія  Скунць Микола  рцева Галина, діти поета

у ан Василь Васильович, голова Закарпатської обласної організації 
аціональної спілки письменників України.
У вітальному слові директор інституту Сивохоп рослав Михайлович на-

голосив, що 2022 рік Постановою Верховної ади України «Про відзначення 
пам ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках» від 17 грудня 2021 року  1982-

 оголошено роком Петра Скунця та Івана ендея. Два великі закарпатці 
– письменники і громадсько-культурні діячі, лауреати аціональної премії 
імені Тараса евченка в галузі літератури, чию творчість необхідно знати, 
на чиї житт ві принципи орі нтуватись, чиї імена необхідно зробити закар-
патоукраїнським брендом.  для цього найперше потрібно  життя і творчість 
Петра Скунця та Івана ендея вивчати не лише на уроках літератури рідного 
краю в Закарпатті, а й ввести у шкільний курс української літератури у ЗЗСО 
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України  привернути увагу громадськості до цих постатей, активізувати нау-
кові пошуки в царині їх літературної спадщини  координувати зусилля нау-
ковців, педагогів і влади у справі збереження, популяризації і видання творів 
найвідоміших письменників краю.

«Ми усвідомлю мо, – зауважив . М. Сивохоп, – що ці архіважливі і відпо-
відальні завдання стоять у першу чергу перед науково-педагогічними пра-
цівниками Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Сьогоднішня конференція, запланована як обласна, а в рамках підписаного 
Меморандуму між Уповноваженим із захисту державної мови і ЗІППО, пере-
росла у всеукраїнську з міжнародною участю,  одні ю із складових виконан-
ня тих, взятих на себе, завдань».

З доповідями, які тематично охоплювали усі грані творчого таланту Петра 
Скунця, на конференції виступили

Жулинський Микола Гри орович, директор Інституту літератури ім. 
Т. . евченка аціональної академії наук України, доктор філологічних 
наук, професор, академік аціональної академії наук України Україна, 
м. Київ , Слово про Поета і про Поетове Слово

овалів Юрій Іванович, професор кафедри історії української літерату-
ри, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київсько-
го національного університету імені Тараса евченка, доктор філологічних 
наук, професор, член аціональної спілки письменників України Україна, 
м. Київ , іричні ал оритми Петра Скунця

ремінь арас Дмитрович, Уповноважений із захисту державної мови, 
кандидат філологічних наук, доцент Україна, м. Київ , истування Петра 
Скунця і Дмитра ременя  до джерел творчості

Іванишин Петро Васильович, завідувач кафедри української літерату-
ри та теорії літера ту ри Дрогобицького державного педагогічного університе-
ту ім. Івана ранка, доктор філологічних наук, професор Україна, м. Дрого-
бич  Націоцентричні іде  у творчості П. Скунця

І натович Олександра Степанівна, доцент кафедри української літе-
ратури ДВ З «Ужгородський національний університет», кандидат філоло-
гічних наук, член аціональної спілки письменників України Україна, м. 
Ужгород , Петро Скунць  життя і творчість у вимірах часу

Васьків Микола Степанович, професор кафедри журналістики і нових 
медіа Київського університету імені Бориса рінченка, доктор філологічних 
наук, професор Україна, м. Київ , Дру а світова війна в поемах П. Скун-
ця й Д. ременя  синте  акарпатсько о кута ору  й абстрактно о  
умані му

Мушинка Микола Іванович, академік аціональної акаде мії наук Укра-
їни, про фе сор, доктор  філологічних наук Словаччина, м. Пря шів , Сло-
вацькі переклади Петра Скунця  роман арла апека Гордубал  та 
п са Гордубал  Петра Скунця

оданич ідія Петрівна, завідувач кафедри педагогіки та психоло-
гії Закарпатського інституту післядипломної педагогіч ної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент, член аціональної спілки письменників Украї-
ни Україна, м. Ужгород , Школа та вчитель у творчості Петра Скун- 
ця

оданич Петро Михайлович  доцент кафедри суспільно-гуманітарної та 
етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогіч-
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ної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, член аціональної спілки 
письменників України Україна, м. Ужгород , роки поета  життя та 
творчість Петра Скунця на тлі епо х и

у ьма Оксана Юрі вна, завідувач кафедри української літератури 
ДВ З «Ужгородський національний університет», кандидат філологічних 
наук, доцент Україна, м. Ужгород , Духовні орі нтири Петра Скунця 

бірка Один
Шанта Микола, редактор газети « уське слово», письменник Сербія, м. 

овий Сад , Петро Скунць  робота над перекладом альманаху Ми тут 
не о с т і

Сопко Одарка Іванівна, доцент кафедри дизайну Закарпатської акаде-
мії мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент, член аціональної спілки 
художників України Україна, м. Ужгород  Пономаренко Надія Степанів-
на, завідувач кафедри сучасних інформаційних технологій та веб-дизайну 
Закарпатської академії мистецтв, заслужений художник України, доцент 
Україна, м. Ужгород , ворчий перетин Петра Скунця  Василя Ска-

кандія  Наді  Пономаренко
Марфинець Надія Василівна, учителька української мови та літератури 

осошанської гімназії Свалявської міської ради Закарпатської області, кан-
дидат педагогічних наук Україна, м. Свалява , Вивчення творчості Пе-
тра Скунця у школі

Пекар Олена Василівна, учителька української мови та літератури 
інгвістичної гімназії ім. Т. . евченка Ужгородської міськради Закарпат-

ської області, член аціональної спілки письменників України Україна, м. 
Ужгород , Поетична анкета Петра Скунця. рок літератури рідно о 
кра  в -  класах

Густі Василь Петрович, завідувач філії « ародний музей літератури 
Закарпаття» Закарпатського обласного художнього музею імені . Бокшая, 
член аціональної спілки письменників України Україна, м. Ужгород , Пе-
тро Скунць серед побратимів по перу  спо ади

Добоні Марія Михайлівна, учителька української мови та літератури 
Міжгірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.  1 Міжгірської се-
лищної ради Закарпатської області Україна, смт. Міжгір я , Му ей поета 
Петра Скунця в Між ірському СО .

Інші учасники конференції подали свої виступи в електронній формі.
Загалом обговоривши питання вивчення, введення в науковий обіг та по-

пуляризацію творчої спадщини Петра Скунця  координацію зусиль науко-
во-педагогічних працівників Закарпатського інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти та місцевих органів влади у справі збереження і видання 
творів П. М. Скунця  залучення молодих науковців, учителів, членів М  
до глибокого вивчення творчості закарпатських письменників, зокрема твор-
чості П. М. Скунця, у контексті сучасних літературознавчих теорій в Україні 
та вропі  вивчення досвіду викладання літератури рідного краю в закладах 
загальної середньої освіти Закарпаття та України та ін., учасники конферен-
ції прийняли відповідні рішення.

а завершення конференції всеперемагаюче звучав голос Поета уривок з 
інтерв ю П. Скунця телеканалу «Тиса» після присудження йому аціональної 
премії ім. Тараса евченка .

Наталія Ребрик
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   У
о таке ру н  й ом  вона замірилась на країн
у н  – то зде енерована, винародовлена маса сії й ілор сії. у н  в 

а ресії проти країни стала світовим ізго м, як і її предки – ру . країнці сво-
ю не адною відсі ю р сько-білор ській а ресії ствердили акт сво ї одві -

ної волі, самостійності й непринале ності ні до коли ньої ру , ні до нині ньої 
ру н . «Українці – окремий слов’янський народ» – об р нт вав і переконливо 
довів на багатій актогра і ній підставі країнський етнолог, антрополог, архе-
олог, автор пер ої на ково об р нтованої концепції антропологі ного склад  
країнців ведір Кіндратови  Вовк 184 –1918 .

сія і вся ру н  не мо ть визнати країнців за окрем  націю й країн  за 
самостійн  дер ав , бо інак е вони позбавляють себе 1000-рі ного колоніаль-
ного владарювання над країною та втра ають единство р сского народа , 
а головне – втра ають країн  як основ  сво ї імперії та сво ї геополіти ної 
прис тності в вропі. ом  сія й по ала 014 рок  підст пн , далекося н  
війн  – спер  вхопила мертвою хваткою Крим 18 березня  і онбас 1  квіт-
ня , а 4 лютого 0  рок  по ала повномас табн  загарбницьк  війн  проти 
цілої країни. о це  ви на а ресія нена ерної, грабі ницької ру н  и великі 
геополіти но- інансові ігри а, де розігр ють країн

осква традиційно домовля ться з ерліном зяти країн  й ілор сію під 
свій протекторат, а ре т  вропи зали ити за іме иною. днак, це вигля-
дало б д е відвертим перекроювання карти вропи, о нагадало б біль о-
вицько-нацистськ  змов  1939 рок . о  необіль овики й неонацисти за зго-
дою інансового інтернаціонал  розігр ють так  комбінацію: як о сія візьме 

країн , тоді країна ста  її власність, а як о країна доведе силою свою са-
мостійність, тоді вона ли иться поза с ерою вплив  сії, а сії нале атиме 
сама ілор сія.

сь акт змовництва р ських необіль овиків ра истів  і німецьких неона-
цистів проти країни. Посол країни в іме ині Андрій ельник в інтерв’ю га-
зеті rank rter ll emeine eit n  розповів, як  пер ий день повномас таб-
ного вторгнення осії 4 лютого  він розмовляв з міністром інансів іме ини 
Крістіаном інднером. а словами дипломата, інднер із вві ливою смі кою  
заявив, о країні зали илося кілька годин , том  поста ання країні зброї и 
відклю ення осії від S I T  безгл здими. Він вів бесід  так, нібито поразк  
країнців е давно визнано.
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А коли країна вистоїть  оді розвалю ться псевдоістори на імперська док-
трина единства р сского народа . ом  оюзное гос дарство  сії й іло-
р сії намертво вхопилося за країн  як за свою геополіти н  основ . тав и 
союзником кремлівського ок паційного ре им  й віддав и ілор сію під плац-
дарм для напад  на країн , диктатор по-народном  – б льбо- юрер  ка ви-
копав могил  собі, сво м  ре им  й р сском  братств . оброд ні країнці 
прийняли цю реальність дотепно: ко и н  ума и  о нам ов  во -
ва и з у о  ка р и а  з ко ора ким уком . сько-білор ська 
війна проти країни засвід ила, о винародовлена ру н  намірилася занево-
лити і наверн ти на ру ко  країнський народ. у н  в лютій ненависті до 

країнців повні проявила свій патологі ний ра изм і накликала на себе спра-
ведлив  й не адн  розплат  – Українську вітчизняну, всенародну війну.

воїм вторгненням в країн  ра и и розірвали пелен  власної брехні про 
братство р сских и краинцев  – про един й народ . и ніколи не б ли ні 
братьями , ні тим па е един м народом . у  ру н  – взагалі не народ, а 

збори е ізгоїв, грабі ників, валтівників. згойна, грабі ницька ру  1000 років 
гнобила, закабалювала країнців та ін их слов’ян, іно- грські, тюркські й ін і 
народи. Всі закабалені, заневолені народи ру  назвала ру кими – своїми під-
даними.

країнці 1000 років противилися том  закабаленню, обр сінню й пер і дали 
відсі  нині ній во нній а ресії з н ровано  ру н   ра и ам. країнці пока-
з ють приклад звільнення всім закабаленим ру  народам. країнці в ать, як 
треба бити ру н , як людям ліквід вати н в – сіх де енератів, паразитів, 
грабі ників. астала пора справедливої розплати за всі 1000-літні зло инства 
ру ру н .

В країні по алась війна тисячоліття – битва країнців зі своїми тися-
олітніми гнобителями, з ру ру н . пер е за 1000 літ країнці всі разом 

б’ють свого одві ного ворога, а досі побивали одне одного. країнці воюють з 
ру н  за себе – за сво  вільне иття. Війна 1000-ліття – прозріння людей і від-
плата нелюдам за всі зло инства. Війна в країні наб ла планетарного мас та-
б  – країна стала полем світової битви людей з нелюдами.

 і А наре ті схамен лись і по али вибірково надавати країні військо-
в  й політи н  допомог . о як о р сню не з пинити, вона ок п  країн  й піс-
ля возвра ни  к воим и ори ким рани ам в вро  стане р йн вати, 
хаотиз вати віт і насад вати в ньом  ру ки  н о овизм  ра изм к 

о о  ру ко о мира . дна е блок А  не закрива  країнського неба 
й не да  нам для самооборони бойових літаків, мотив ю и побоюванням б ти 
впл таним  прямий во нний кон лікт  і розд ванням кон лікт  та в ядер-

не протистояння з сі ю. При цьом  А  сподіва ться, о сія надовго 
зав’язне  війні з країною й о тільки країнські воїни вбиватим ть знавіснілих 
ру ки , які ни ать країн , мародерств ють і кат ють, валт ють і вбивають 
мирних людей.

ільники країни стверд ють, о й самої війни не б ло б, якби А і  
превентивно ввели санкції проти , про о вони їх просили. а ті їх не по ли 
і е й зброю перестали надавати. дна е, не все так однозна но

а ін ормаці ю мі народного телеканал  CNN, 1  сі ня до Ки ва приїздив 
директор  Вільям ернс та обговорив з президентом країни Володимиром 

еленським і країнською розвідкою ризики мас табного напад  осії. А 15 лю-
того президент А о айден, акцент вав на 150 тися ах російських вій-
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ськових, які переб вають біля кордонів країни в  та в ілор сі, й наголосив: 
ор н нн   вно мо ивим . 1  лютого айден заявив: а мо ави 

вва а и  о ро к  в ков  ану  а ма  нам р на а и на Укра -
ну на у но о и н  на и ими н ми

ом  влада в країні ні ого не робила для оборони од р ської а ресії  ом  
ахід ви ік вав  и не від страх  перед Кремлівським кагалом та від невіри в 
країнський народ  Про це нагадав  сво м  зверненні до країнців на вось-

мий день ок паційної війни ра истів міністр оборони країни лексій езніков  
 о ин  У  и  и н  Укра на а  в  ру ким оку ан ам  о  

У в ом   о   в о  н  на а о  н  в рив  о ми ро рима мо  
и н  ин  о в рив   ми з вами  в  р ини укра н в о  о о 

у и в вн н  о в раз  овнома а но о в ор н нн  о  ми ви о мо  
о о н  аки   ма  .
ого  дня айден з па осом заявив про ліквідацію в ирії військами А 

лідера екстремістської організації сламська дер ава . А напередодні в о-
рі ній промові Про стан дер ави  наголосив, о А не вст патим ть  пря-
мий во нний кон лікт з осі ю в країні, а їх збройні сили захи атим ть тільки 
союзників  вропі: к  ко казав  о у н  а и а на  о зники 
у у  за и а и ко н м ри ор  кра н  з овно  и о  на о  

ко к ивно  и и  Укра н  в ива  з и о  му н   на у н  
к ка н в  и н  м  у у  ва кими  ни  у н розв зав на и во 
 ао   о а в н мо  о и у у на о  о  в н у  а и и ви о-
ку ну в ов о роков  р к ив  Виходить, країн  кин ли як приманк  
хи акові на розтерзання, аби виграти ас  надії на ов о рокову р к-

иву  в о о н  в н
ака перспектива  ма  трагі ні наслідки. озгора ться ар а в на
еленський котре зверн вся до вро иновників: к о н ма  у ва  и  м -

но  закри и н о  о а  нам аки  к о на  н  ан  н  а  о  
а  у у  а в  и ва  он  а  у  руз  о ова  о а  ак 

вони у  о р н ко  ни . А про відс тність допомоги від зраїлю 
висловився іг рально:  н  в ува  о в н за орну и  у на  ра ор  
03.0 . 0 .

итовський дер авний дія  аля риба скайте орстко поставила під с мнів 
ирість і сил  аход :

«Боягузливий Захід? Чи спільники 
воєнних злочинів Путіна?

о ина  з ава и  о  ак
анк  у на н  зу ин  кими  вони н  у и  они о р н  а  з 

вин к в  к  ми зараз о р а мо з в к нн м   з р нн  н р-
и но о к ору а анк в  о о о о у ову

Війну зупинить лише війна, що вже почалася   р а рики а и   
нама а и  за око и в а ну ов  о а а и Укра н  и  з ро    о 
за зно  а на  во  наро  Укра ни   и рикрива  на  в  у н ко о 

о в
ов ор нн  ман ри ро  о  н  мо  о омо и Укра н   в  

ви а  а и но  викрива  о уз во а о у   а и   у н   о  
уроки за во  ви ко  а  в   н  розум  о в Україні точиться 
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європейська війна  У н   и а о р  у а   ор  з а р ором  а о 
о   о р а  к в н зни у  Укра ну а  наро  а и ву а ни-

ком во нни  з о ин в  ак  ву а ником
к о ми н  зу инимо у на в Укра н   нам в  о но ов  во ва и  
 в  в на и  кра на

Укра на ро и  р а но  о омо и   ми ивимо  на крана  к 
о  ом и  и ов  квар а и   ри а мо  о у  риму мо 

Укра ну
н  оромно у и  к ри а иновники  ко у  о н  мо-

у  в у ува и  в кон к   в ир  в  ри  о ав  ан -
ан   мо и

о о н  Укра на ор  за в а н  нуванн  а за мир у вро  То ми й 
далі спостерігатимемо за знищенням незалежної держави?!

ава Укра н  ро м ава  оки  ки  ро м  о н и  на оризон  
оки н  ви но  03.0 . 0 .

и в  за а и и у  ви оку ну в  в н  за раво у и о о  к о 
 Укра на в р ови  раз у  кину а ам на ам з о  к  в  у о н  

раз в ор  о о о разу о ра а мо н  ки ми  а  ув  в  о 
укра н к   за к  ми зараз кривавимо   в к , – застеріга  країн-
ський історик Володимир ергій к.

итий, безпе ний ахід заг бив істори н  пам’ять і втратив совість  гонитві 
за інансовими вигодами  ині ні о іційні особи  аход  вист пили проти 
закриття неба над країною та надання вини ва ів, мовляв, це мо е розгні-
вати президента осії , й він розцінить це як крок до ескалації. ак само коли -
ні о іційні особи  боялись розгнівати ітлера , а він сам прий ов до них

ині ня ок паційна ра истська війна проти країни, яка наб ла все вропей-
ського й навіть світового мас табів, застере но нагадала про ридцятилітню 
війн  1 18–1 48 років – один з найкриваві их збройних кон ліктів в історії в-
ропи. ільки та війна по алася з релігійної при ини, а завер илась визнанням 
пер орядності геополіти них і економі них інтересів. а Вест альським мир-
ним договором 1 48 рок  в вропі б ло встановлено новий порядок мі дер ав-
них стос нків на основі визнання дер авного с веренітет  й зрівняно в правах 
протестантів і католиків. ак б ло закладено нові принципи зовні ньої політики 
вропейських дер ав – на пер і позиції вий ли геополіти ні й економі ні інте-

реси, а релігійний инник став др горядним.
ільки о ков ка ру , звана о ков , свою колонізаторськ  експансію й 

далі освя вала політи ним православі м візантійського тиб . Коли москво-
р ська монархія р ками з їта мельницького відірвала од е і Посполитої 

країн , московські попи-кни ники вигадали політи но-церковн  доктрин  Ки-
ївська сь  як імперськ  підстав  колонізації країни під релігійною обл дою 
единого православного р сского народа .  неор ській, неонацистській, ра-
истській доктрині нині ньої ок паційної р сько-білор ської війни проти кра-

їни зібрана токси на мі анина з р сского православия  й імперської колоні-
заторської геополітики.  вся та токси но-грим а с мі  ру ко о релігійного 
б з вірства й імперсько-колонізаторської а ресивності зветься ра и ки  
ру ки  мир .

А ресивна ру ру н  в е понад 1000-ліття поклоня ться сво м  криваво-
м  ідол  – війні й граб нк , принося и в ертв  народи й к льт ри. К льт війни 
й нацизм, к льт граб нк  й гро ей – релігія ра истів.
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о  війна ра истів проти країнського народ  ма  перед сім релігійно- і-
нансов  мет  – граб нок і закабалення.  цілом  це світоглядно-цивілізацій-
на війна, війна а ресивного безк льт р’я з к льт рою, невільників з волею, 
страх  з відвагою, аморалізм  з моральністю, нелюдства з людяністю. ом  
мир  в цій війні о ік вати марно, ма  б ти тільки перемога – перемога людей 
над нелюдами, волі над неволею. Перемога неодмінно б де за волею, ад е 
за глибинною пам’яттю країнців: «Воля дужча за всяку неволю!». ині 

країнці – диний вільний народ на емлі, який одностайно стверд  себе  
визвольній війні, а країна – дина країна  віті, яка самовіддано прагне до 
волі й самостійності.

р з оро р  ви рива  а о ови  у  Укра н ко о наро у о-
 в  н  змо а о и во  о а кови  во нни   о  о а за о-

и и о и  Укра ни и в  кину и мокра и но о рану в а у   и в 
о  о   ур  о  ра   оро а а ка в  зак н нн   в на 

мо  ро ов ува и  ов и  а   о у н  а и  а  о иму  
о  з Укра но  а укра н ким наро ом у оро  за во  президент 

А о айден, 0 .04. 0 .
езва аю и на аморалізм, прода ність, колабораціонізм політиків, кра-

їнський народ відновить волю й сво  природне право самовряд вання. о  
ця війна затягнеться надовго, о для багатьох ста  ок ю ою реальністю. а 
ця реальність немин а.

рива  завер альний етап 1000-літньої визвольної війни країнського наро-
д , сповненого д х  волі, проти винародовленої, звироднілої ру ру н , знетям-
леної аморальною ідеологі ю ра изму.

  аке русь і ідні  руськость, 
русня, рашизм?

 ом  смисл ру ко , о так нестримно притяг  одних спок сою влади 
й багатства, а др гих спон ка  хи о триматися за Укра н ку з м  й люто 
ненавидіти Укра н в  одо поход ення назви ру  існ  имало різних д е-
рел, та всі вони однозна но пояснюють її неслов’янськ , біль е того, нелюдськ  
с ть.

лизько  ст. до н. е. давньоіранський д ховний подви ник і соціальний 
ре орматор ара у ра здійснив  давньоіранськом  агрок льт рном  с -
спільстві світоглядно-соціальн  ре орм , спрямован  проти владарювання 
військової касти ру в ра в і їх оргісти но-войовни ого к льт  з кривави-
ми ертв ваннями, та на основі мора но  оро ко  ра  й на засаді 
риро но мора но о в о у агрок льт ри с орм лював базовий прин-

цип-закон природного права як основи с спільного лад : «Хто сіє хліб – той 
сіє справедливість». арат стра прокляв ру в ра в за їх грабі ництво: 

р ка  и  о ини  на и во на  ивими у ами  Зрікаюся 
всього друджівського, рашівського . ру в ра в вигнали з іранського 
агрок льт рного с спільства, й вони як ізгої граб вали с сідні народи, а далі за-
йнялися мі народним грабі ництвом. ру ра  стали проникати в слов’ян-
ський к льт рний простір слідами своїх роди ів ак в к в після їх відход  
звідти й граб вали під виглядом арма в.

сі східнослов’янські землі від он  до Карпат і від Азовського й орного 
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морів до есни й Прип’яті в –  ст. до н. е. б ли колонізовані іраномовними 
ко овиками к ами, а з  ст. до н. е. й до  ст н. е. – такими самими ко ови-
ками арма ами.

пер е з о  ру  масово з’явилися на Півні ном  Кавказі й країнських пів-
денних теренах східнослов’янського агрок льт рного світ  в –  ст. о б ли во-
нно-ко ові грабі ники ра ру  – з о  з т ранського скотарського світ  вони 

спер  граб вали корінні народи, а потім колоніз вали їх, обклав и даниною.
аме за данників ра ру  затято воювали з озарами, хо а з озарами в 

ру в б ло багато спільного, зокрема – юдейське поход ення владарюю ого 
кагал  й грабі ницька політика. Арабський в ений-енциклопедист іранського 
поход ення, батько м с льманської історіогра ії  Ат- абарі нагадав  914 
році про засторог  дербентського правителя  ст. ахріяра: «Я опинився між 
двох ворогів – хозарів і русі, останні – вороги всьому світові, й ніхто не 
може з ними воювати»  Ви ерпно охарактериз вав ру   930 році арабський 
геогра  і письменник перського поход ення бн аста: Русь живе грабіж-
ництвом і торгівлею  Русь пов’язує спільна діяльність, яка характе-
ризує їх не як плем’я, а як воєнно-торгову організацію .

 середини  століття, ерез істсот років після закін ення тися олітньої 
грабі ницької колонізації країни к ами й арма ами, їхні на адки ру   
складі мі народного грабі ницько-торгового гр п вання так само по али ко-
лоніз вати країнський агрок льт рний простір. кі ськ  нат р  ру  відверто 
передав . лок: а  ки  – м  а  азиа  – м   ра ко ми и а -
н ми о ами   це не тільки поети ний образ – до  століття ру мо ко-
ви в називали к ами. А візантійські хроністи отото нювали к в  ру . 

арматською мовою слово ру  озна а  ру , о вказ  на панівний юдейський 
елемент  різноплемінном  конгломераті ру . тарогрецькою мовою ру ино  
тако  озна а  ру и , а е рвони  а р ни , тобто нагад  кров і во он , 
бо греки отото нювали ру  із її орстокими, кривавими нападами на грецькі 
міста. Візантійський пізньоанти ний історик Прокопій Кесарійський 500–5 5  
називав ру  по-грецьки орами  роз ними звідси походить пізні е тл -
ма ення ру н  свого імперського імені: ра н   ра н  о в му ми  
ру .

Коли ко ова ру  стала о им ра ником, то обклала даниною всі колоні-
зовані народи й по ала завойов вати ін і слов’янські, іно- горські й тюркські 
землі. рабі ницько-торгова корпорація ру  колоніз вала східнослов’янські 
землі й підкорила східнослов’янські народи – відтак постав кон ломерат 1  ка-
ганських князівських  р ських ділів, о покраяли етні ні землі й владарювали 
як стаціонарні грабі ники в постійних мі собицях. а центральном , київсько-
м  престолі сидів головний каган, який збирав данин  з підлеглих йом  каганів 
і володів грабі ницьким об аком . ом  при иною каганських мі собиць 
б ло намагання заволодіти київським престолом і данинним об аком .

ахіднор ський кон н  ельгі лег  – свояк покійного юрика, бив и  88  
р. київського кагана Аскольда, який б в зі східної р сі й не нале ав до юрико-
вого род , заволодів Київом і проголосив його ма р  оро ам ру ким . По-
садив и на київський престол малолітнього юрикового сина, а свого небо а 
горя, став його ре ентом і акти ним владарем на колонізованих ру  схід-
нослов’янських землях. ак ельгі- лег по ав б д вати р ськ  дер ав  юри-
ка, який мріяв створити свою імперію на к талт імперії ранків Карла Великого.

Після того, як древляни в 945 р. розірвали навпіл горя за вимагання подвій-
ної данини, зокрема за вимагання данини кров’ю  дітьми для гаремів , київ-
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ським престолом і данинним об аком  заволоділа його зло инна с пр га  
льга. а не адна каганка орстоко помстилась древлянам: спалила Коро-

стень, ін і древлянські міста, вини ила людей, а ру ка рква згодом стала 
в анов вати зло иницю як свят . ерез 10 4 роки р ський геноцид над древ-
лянами повторили на а ки ру   ра и и.

хре ена льга стала а ентом по ирення християнства. Прийняття ру  
християнства як дер авної релігії б ло хитрим політи ним ходом – цивіліза-
ційним вибором , аби таким способом нібито прил итись до г манної  релігії 
та облагородити  сво  грабі ництво, колонізаторство й криваві магі ні к ль-
ти з масовими людськими ертвами. асправді ру  прийняла християнство 
як релігію рабів для покорення колонізованих і насильно охре ених корінних 
слов’янських та ін их народів, а тако  для дост п  до диновірного тепер ар-
города, який вони пота мно намагаються захопити для контролю над виходом 
 ередземне море. Відтоді політонім ру ки  наб в синонімі ного зна ення 
раво авни , і обидва ті слова стали політи но-релігійними озна еннями, які 

ру  нав’язала колонізованим народам. Відтоді  раво ав  стало ру ким 
імперським іденти ікатором для всіх колонізованих і охре ених р ссю народів. 
мперська р сская православная вера  разом з імперським р сским яз ком  
склали ідеологі но-ком нікаційн  основ  р сского мира  – ирми для во н-
но- інансового закабалення віт  споконві ними грабі никами ра ами ру  
й нині німи ра и ами.

Всі підданці ру , платники данини, одраз  ставали ру кими. Прикметнико-
ва орма ру к  – не етнонім, а соціонім, подібно до новітнього соціонім   
ов к .  тим соціонімом безтямно посл гов ються ру к  ан  в е ціле 

тися оліття, вва аю и себе ру к м наро ом і навіть не тямлять, о нема   
віті народ  з прикметниковою назвою, присвійний розряд якої озна а  на-

ле ність ком сь. е так див , о підневільне населення призви аювалося до 
ру ко  протягом 1000 років владарювання ру , як див , о за 4 роки біль-

овицького неор ського  владарювання винародовлений різномовний кон ло-
мерат став визнавати себе за ов к  наро   просторі і  овок . Відомо, 
як илося тим, хто не подібнювався до овка. наслідок де ормації істори ної 
свідомості й досі одні не мо ть позб тися ру ко , ін і – овково .

т е, ру  – соціопати ний тип ко ово о ра ника, який, став и о им 
ра ником, по ав наймати на сл б  ін их ко ови  ра ник в – вар в  

в к н в, о спри инило до отото нення ру  з вар ами  норманами, хо  ру  
як винародовлений кон ломерат не ма  ні ого спільного ні з вар ами, ні тим 
па е зі ов нами. ибне отото нення ру  зі ов нами в пізніх компілятивних 
оп сах сталося ерез те, о ті автори ніколи не ба или ні одних, ні др гих, том  
й не могли розрізняти.

Всесвітньовідомий країнський в ений-славіст сип аксимови  одян-
ський 1808–18 , крити но проаналіз вав и кня і літописи, західні й східні 
істори ні д ерела в праці  мненіях касательно происхо денія р си  1834 , 
об р нтовано спрост вав і норманськ , й славісти н  доктрини поход ення ру  
та існ вання авн ору ко  наро но  й довів східне, т ранське, поход ення 
за и  во нно ко ови  у ру уван  ру : «Русі, як народу особливого, Нор-
мандського, ніколи не було  русь також не слов’яни». А білор сько- кра-
їнський історик, археолог Володимир енонови  авітневи  1853–19  під-
твердив цю істин : « Не було народу, який сам себе називав руссю» Про-
исхо дение и первона альная исторія имени сь , 189 . Польський історик, 
етногра  ранці ек енрик хінський 181 –1893 , відомий  вропі як хін-
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ський з Ки ва, відносив «українців і поляків д  народів орійських, а руських 
– до туранців», викреслюю и ро н з исла народів не ли е слов’янських, а 
й вропейських

країнський правознавець, історик ергій Павлови  ел хін 18 4–1938   
праці країна  Прага, 193  тако  робить об р нтований висновок про не-
слов’янське поход ення р сі: «У назві «Русь» живе поняття про організа-
цію чужинців, що примучувала слов’янські держави до покори, позбавля-
ла волі, нищила самостійність ».

країнський історик, сходознавець мелян осипови  Пріцак 1919– 00  
виводить назв  ру  як грабі ницько-торгового об’ днання від кельтсько-латин-
ського ру н  (ру  руз ). а назва походить з кельтського rut, германського 
діалектного    і озна а  – р  мор к  з о и ники на р ни  
у на , а тако  ру  а Пріцаком, істори ними носіями назви ruzzi б ли ризь-

кі к пці ризи – півні но-германська народність із домі кою близькосхідного 
комерційного елемент , які вели транс вропейськ  торгівлю й змі валися з 
подібними їм.

зраїльський історик рма айнман виводить поход ення назви ру  із дав-
ньо врейських д ерел, де ра  ра  озна а  в у ник  ви нан  з о  

и о  Арабський геогра , картогра  і мандрівник  ст. Аль- дрісі назива  
ру  – ра рк і визна а  їх розта вання по с сідств  з такими  самими 
грабі никами озарами  ранські ра ра  способом иття б ли подібні до 
озар і воювали з ними за данників.

ноземні й країнські в ені Аль- ардізі, Аль- акрі, бн аста, Аль- дрісі, 
Аль- каддасі, Ат- абарі, В. редіаковський, . Ка еновський, . одянський, 

. хінський, В. авітневи , . р бецькой, . ел хін, . Пріцак, . айнман, 

. алкіна, . оман к, . оло ко та ін і дій ли об р нтованого, правдивого 
висновк : русь  не народ, а винародовлений конґломерат, грабіжницька 
воєнно-торгова корпорація

 а загальнюю им висновком: ра ни ки  во нно ор ови  а н  ру  
– це кон ломерат, який склався з маси східних, туранських ови  ко о-
вик в  ра ру , на адків уран в уру в  з західних, германських мор-

ки  ко овик в ( ра в)  ру  руз ру  та з південних, юдейських ор ови  
ру  ком р ни  ком ан  з лизького ход  – ра , які еллініз валися в 

Крим  й Півні ном  При орномор’ї. аме юдейськ  ра  й стали комерційним, 
інансовим ядром во нно ра ни ко о кон ом ра у ру , як перед тим 

б ли комерційно- інансовими агентами скі сько-грецького колоніального со-
юз .  того кон ломерат  відст пників від етні них традицій, з ізгоїв-лиходіїв 
без етні ного коріння й без рідної землі орм валися зло инні гр п вання, які 
проми ляли грабі ництвом і торгівлею награбованим. сь звідки в безрідної 
ру н  така патологі на тяга до захоплення й плюндр вання об итих корінними 
народами земель

рансько-германсько-юдейські грабі ники-торга і ра ру ра  колоні-
з вали країн  понад 1000 років том , а тепер їх на адки претенд ють на на  
землю як на свою истори еск ю родин

т е, ра ру ра  – позаетні не збірне поняття на позна ення беззе-
мельних, без етнок льт рних ознак грабі ницько-ко ових, во нно-торгових 
гр п вань, які с орм валися з ви нан в з о в з т ранського, германського і 

юдейського етнотериторіальних середови . з о  від івритського о   наро  
– ви нан  з наро у  винаро ов н . ом  в тих безземельних, винародовлених 
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химер така невтоленна адоба до их земель і патологі на ненависть до 
корінних народів.

стори ні ра ру ра  і нині ня ру н  – н  и  а н и  н  наро  а 
ро  с ть якої – ра  на и во  в на  ор в  визи к. а грабе і, 

насильстві, визиск  дер иться й химера ру ко о мира , о  т ним релі-
гійно-політи ним констр ктом, а не природно-д ховним, геок льт рним ено-
меном, яким  країнський світ. а нині химера ру ко о мира  наб ва  геопо-
літи них ознак неор ської, необіль овицької, ра и ко  доктрини ново о 
мира , тобто переробки світового лад  на р ський тиб – на ру н .

а імперській доктрині ру н  – ру ин зм  ру ин в  в  ст. спек лювала 
пропаганда овіністи ної ідеології ру о ва (мо кво ва), а нині 
спек лю  пропаганда р сского мира , які запере ють Укра н ки  наро , а 
ру ин в тракт ють як астин  в икоро в  Політонім ру ини замість самоназви 
корінного країнського закарпатського люд  мки запровадив р ський агент 
піп . хнови . у инами нині безтямно назива  себе астина країнської 
людності акарпаття, лова ини, гославії. у ин (ру нак) – місцева орма 
політонім  ру ки , о  пере итком пер ої р ської колонізації –  століть. 
Політоніми ру ки  ру ин отото нюються тако  із нале ністю до насад еної 
ру  юдохристиянської, православної релігії. обто ру  ру ки  ру ин – озна-
ення релігійної юдохристиянської, православної тото ності, а не країнської 

етнок льт рної іденти ності. у ки  ру ин – наслідок отото нення етні ності 
з віросповіданням, о  аналогом етнорелігійного поняття .   столітті 
б з вірськи затятий  вірі православний ернець ван Ви енський, р вни  

ин ва мно оим ни о о ру ко о ро а  тавр  країнців як відст пників од 
християнства прокльоном – в и  ру ин . годом ру ин во стало синонім 
ру о ва (мо кво ва). пором галицького ру о ва (мо кво-

ва) став львівський прор ський історик, архівіст, лен Краківської масон-
ської ло і й лен-кореспондент Петерб рзької академії на к енис ванови  -
брицький 1 –18 , який   столітті проголосив колонізаторськ  доктрин  

ино о ру ко о наро а о  ар а  о ам а ки . ині ні ідеологи р с-
ского мира  проголо ють е мас табні  геополіти н  доктрин  – врази  
о  и а она о а иво ока ). а акарпатті політи не ру ин во пропові-
д вав московський агент і виходець з московської р сні лександр Васильови  

хнови  по батькові – еркаський, по матері – ербер  1803–18 5 . ой б -
дитель  писав зи м і просві ав  ним закарпатських селян – мк в, а свою 
мо кво ку доктрин  проповід вав  р ськомовній періодиці й кни ках, ви-
слідом яких стало видання стинная историия карпато-росов  осква, 1914 . 

зи  – т на кни на мова, як  вигадали на основі церковнослов’янської й 
р ської з домі кою країнізмів і полонізмів та з країнською вимовою мо кво-

и – проповідники мовно-політи ної дності з сі ю али ини, ковини й 
акарпаття. орстко й не адно викривав москво ільство геніальний країн-

ський мислитель ван кови  ранко 185 –191 : о кво во  к у ка 
 в ка мора за    м наро н  ви  н  за а но о о у у  

оро и з ним  оро а з мо кво вом в р му и  ви а и 
зов м нак  о  р н роз ири  зм рно  а  зм  о и и  в -
ов но о о о  к вона розро  о розм р в оро и в укра н ко о 

на она но о о у  з винаро ов ими р нз ми р авно  в и-
кору ко  на   на  в но ини о и в му  у и зна н  р м н  ко и 
на  на  ри  ав ономно  о и ни  рани  зав ан   мо ков ким 
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иновни вом р з кови  на рома нн  и в на на  ри ор  ри 
омо   зв  р и о о  а р з варвар к  а н к  к ри-

м н и ур ово о аран уванн  ан и и в ки  розру в  о  ними в во и и 
в   ви у и роз уки а о ур нн  . ранко. двертий лист до гал ицької  
країнської молоде і , 1905 . е застере ення надзви айно сво асне нині – в 

пор  р ської а ресії та геополіти них ігри  сіонізм  й сього інінтерн  довкола 
країни, о прикриваються ру о вом.

у о к  (мо кво к ) організації на али ині, ковині й акарпат-
ті створила й пот но інанс вала нарівні з військовими видатками осійська 
імперія. сновними агентами ру о ва (мо кво ва) стали право-
славні попи, завдяки иїй активності й інансовій а ресії ру о и мо кво и 
заволоділи країнськими к льт рно-освітніми становами. у о ка (мо-
кво ка) пиг нсько-пропагандистська мере а  1850–1930 роках про-

паг вала дність галицьких р синів з ру кими: и н  ру ни  ми на о -
 ру к . у о и мо кво и запере вали право країнського народ  на 

самостійний національний розвиток і не визнавали країнської мови: кни на 
мо ков ка мова  в а иво ру ка  у вор на ру инами  ри ма и кни ну 
мо ков ку мову  ми р мо наза  во  в а н .

т  могильн  ру о ку (мо кво ку) доктрин  нині намага ться ре-
анім вати резидент ра р сского мира  в ісі Президента країни, пропаг -
ю и підст пн  гібридн  р си ікацію, л каво закликаю и країнців позбавити 

осію монополії на російськ  мов  й провести її демонополізацію  ерез ко-
ди ікацію р ської мови  в країні. Все це – гібридна необіль овицька ідеоло-
гі на диверсія для нав’яз вання країні новоімперських доктрин: дина країна 
– диная страна  та един й р сский народ . А з західного бок  це робить аме-
риканський історик ентральної й хідної вропи імоті найдер 19 9 , про-
пон ю и країнцям представити світові власн  к льт р  стандартизованою 
в країні гібридною країнською російською мовою , тобто колонізаторською 
мовою, в якій не иве д а й самосвідомість корінного народ . ак країнцям 
нав’яз ють підмін  рідної мови-мислення р ською примітивною ком нікаці ю. 

амість старої імперської заборони країнської мови – неоімперська підміна. 
Воро а агент ра нав’яз  країнцям ком нікаційний спосіб примітивізації мис-
лення ерез підмін  багатої країнської мови р ським койне – об епонятн м 
яз ком .

вого ас  од рманені ру о вом (мо кво вом) гали ани, б -
ковинці й закарпатці завдали великої коди к льт рно-соціальном  розвитк  
країнства. А нині ній мадяро-р синський анклав на акарпатті – спільний се-

паратистський проект дапе та й оскви. естр ктивна ідеологія о и -
но о ру ин зму трима ться на ідеологі них доктринах ру о ва (мо кво-

ва) й р сского мира , зокрема на безгл здій політи но-біологі ній ви-
гадці про едино тробное братство р сских, краинцев, белор сов – потомков 
единой древнер сской народности . і, які стверд ють, о р ські, країнці й 
білор си – один народ, не вміють цього сказати ні країнською, ні білор ською, 
а тільки об епонятн м яз ком  р ської пропаганди.

о ру  та її де енеративного пород ення – ру н  за 1000-літню колонізацію 
країни так призви аїлись пригноблені, заневолені, винародовлені підданці, о 

й досі отото нюють себе з ру  як ру к  на адки. о  позбавлені самосві-
домості ма оро и й в икоро и затято змагаються за ру ко : перетяг ють 
каната – хто з них ру к и .
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А тим асом, останні десятиліття р ська пропаганда в країні активно по и-
рю  замість від илої доктрини трех братских народов  новоімперськ  доктри-
н  единого р сского народа . Кремлівськ  колонізаторськ  пропаганд  п тін-
ського імперського проект  дин народ  безкарно проводив в країні медвед-

ківський країнський вибір  під імперським гаслом дина країна – диная 
страна . А ра истська резидент ра в ісі президента країни під ор дою р-
маків-арістові ів-подоляків, використов ю и нейролінгвісти не програм вання 
масової свідомості, провадить неоколоніальн  пропаганд  р ської- країнської 
мови  та підміни країни ссю . а масовом  рівні цю підмін  пропаг  істе-
ри но-а ресивна п’ята колона р сскояз н х : ри о вр м  в рну  мо  
им   у  а н  Украина

ак провокатори нав’яз ють країнцям ру ко , мовляв, ви  справ ні 
ру и, а мо ка  вкрали  вас істори не ім’я, назв  дер ави у  та історію и-
в ко  у .  той політи ний вір с при еплю ться в певній астині с спільства 
й підігріва ться п блі ними невігласами й провокаторами. ля безпе ення од 
того вір с  ру ко , од невігластва й політи них спек ляцій людям необхідно 
зроз міти прост  рі : мо ка  не вкрали в укра н в істори ного імені, а о ков  
не вкрала назви у  та історію так званої и в ко  у , якої ніколи не б ло. 

ла реальна о ков ка у , яка спадк вала те, о загарбали в слов’ян 
ру к  кн з  – колонізатори и в ко  з м  й ін их слов’янських земель та за-
сновники о ков ко  у  на колонізованих ними іно- горських землях. А 

т ний термін и в ка у  прид мали московські кни ники в  столітті, 
а ввів  на ковий обіг імперський історик . Погодін   столітті, аби об р н-
т вати спадкове право осійської імперії на и в ку з м  й на ціл  Укра ну, 
бо за імперською доктриною, и в ка  у   и конно ру ка  рри ори . 

к о грабі ницька корпорація ру  витоло ила Укра н к  з м , то це не оз-
на а , о ці землі стали власністю ру , а корінні країнські люди – ру кими. 

у  – не власне ім’я народ , а збірна назва грабі ників і ма  таке зна ення, як 
і арана.

езтямно-провокативне намагання малоросів отото нити себе з ру  та пе-
реймен вати країн  на країна- сь  названо в неор ській імперській доктри-
ні зумн ми в р и ми о ом  о о ко Украина о и  на о а  

у . алор ський комплекс р ськості охарактеризовано в неор ській док-
трині як ком к  раз нно о наро а  ком к  на иона но о уни ни  
 ко а ру ки  ом на а а о р  а  во о ун ам н а (ки в ку )  а 
о ом в ну н  мири   у вовани м ву  о у ар в у  н  

о но о  а ву  наро ов .
сь за иїм завданням п’ята колона ру н  проповід  р ськость країнців і 

отото ню  ру  з країною. у  – не народ, не країна, не дер ава, а грабі -
ницький кагал і його колоніальний ре им, який трима ться на загарбанні, поне-
воленні, визиск  корінних народів.

а с с ка д к на 
«решения украинского вопроса»

ині ня ру н  своїми вбивствами й граб нками в країнських містах і селах 
підтверд  прям  спадко мність од 1000-літньої грабі ницької ру  – де ене-
ративна дикість і патологі не нелюдство  їх спадковими рисами.
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то , коли ня ру  і нині ня ру н  – одві ні загарбники-колонізатори, поне-
волюва і корінних народів, зокрема країнців. Колоніальний гніт ру  над кра-
їнцями трива  понад 1000 років.  багато підневільного люд , став и ан ми 
ру   ру кими, стали отото нювати себе з ру  й сл ити своїм поневолюва-
ам. а в глибинній генети ній пам’яті й самосвідомості корінного країнського 

люд  збереглося само свідомлення себе країнцями й ітке розрізнення свого 
й ого – відокремлення сво ї самоб тньої етнок льт рної іденти ності від -

ої ізгойної ру  й ру ки .
 ось во нна а ресія всі ї ті ї ру н  зб рила в країнцях прид ен  тися о-

літнім р ським гнітом волю національного д х , розб дила в заневолених ма-
лоросах приспан  країнськ  с тність. країнці морально визріли й народилися 
вдр ге, д ховно,  власній к льт рності.  враз ясно відкрилась заб та прірва 
мі  країнством і р снею – прірва, яка нагадала про тися олітній гніт ин-
ської р сі й розірвала обл д  р сского братства .

ак по алась війна тися оліття – війна звільнення країнців од тися олітньо-
го гніт  инської р сі, од р ських братів , од р ськості й малор ськості, од 
винародовленої, безродної р сні. я праведна, справедлива війна спон кала 

країнців до самооборони, самоорганізації, вза модопомоги, о становлять 
основ  амовр уванн   наро ов а . Визвольна війна об’ днала розокрем-
лених людей  з рну н  наро у.

Вороги імен ють країнців прізви ами неоднозна них істори них осіб мазе-
пинці, петлюрівці, бандерівці , тим самим розділяю и нас. А ми як цілісна кра-
їнська нація ма мо імен вати себе країнцями.

атхненно, запально сказав про цілісність, дність країнців і про незмінно 
не адне ставлення країнської нації до безрідної, байстрюцької ру н  та закли-
кав до боротьби з нею бо ць із козацького Кривого ог : ма н ки  ан -
р в в  и о ну и  у во  ор   о а и и  о ми  ор а на  у а  

ина  и мо мо вари и  а а и и ру н  у мо разом  о  в о 
а имо ру н  мо имо  р мо  рима мо  разом

А в той ас, коли країнський народ ор но тверд  свою самостійність, 
слідом за освободителями  активіз ються миротворці , які спі ать на итися 
на крові. риво ним сигналом стало прагнення зраїлю стати посередником  
переговорах сії з країною.  ось президент країни л нскій попросив пре-
зидента А айдена виклю ити головного кремлівського перемовника олігар-
ха Абрамові а зі списк  санкцій, об той міг і далі б ти посередником  перего-
ворах країни з осі ю.  о  Абрамови  і весь зраїль хо ть за сво  посеред-
ництво  айтрагі ні е в цій війні – її наслідки, коли миротворець  зраїль в 
особі р ських і країнських юдеїв прибиратиме до р к країн . днозна но, все 
це – хитро-підст пна комбінація зробити з країни свою нов  обітован  зем-
лю . ом  нині необіль овики акт аліз ють геноцидн  доктрин  біль овиків  

ам ну на ама Украина  на ни   н  ну но .
свободіт лі  й миротворці  націлились на на  землю без корінного на-

род , 10 млн якого за 30 років іктивної незале ності спровадили в заробіт ан-
ські найми, а тепер 5 млн спровад ють як бі енців. А де  ізраїльський заліз-
ний к пол  над країною, о його обіцяли в обмін на прийняття закон  про кри-
мінальн  відповідальність за антисемітизм в країні  В е вкотре о кали юдеї 
країнців. А е зраїль заборонив країні к п вати розвід вальне програмне 

забезпе ення Pe as s гр пи NS , мотив ю и тим, о це мо е об рити росій-
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ських о іційних осіб . о це, як не кр гова пор ка кремлівського й телявівсько-
го кагалів. Показово тако , о  та зраїль не визнали геноцид  країнців, 
бо то спільний зло ин р сько-юдейських біль овиків. А наві о р сько-юдей-
ські біль овики вла т вали геноцид країнців  ля перекод вання країнців 
 р сских-советских  совків , тобто вільних людей –  рабів біль овицької 

імперії. е застере не нагад вання для тих, які е вірять в освободіт л й  і 
миротворців .

 ось тепер,  передсмертній агонії, необіль овицький, ра истський кагал 
заповзявся остато но перекод вати країнців, пере редить  країн  й погли-
н ти країнський світ химерою р сского мира  та насадити неор ський, нео-
нацистський ре им ново  о и : Украин  как ан и о ии о  н  
у  о и  во анав ива  во  и ори ку  о но у  о ира  ру -
ки  мир  ру ки  наро  вм   во в  о овоку но и в икоро ов  

ору ов и ма оро ов  и  м  о каза и  о  о о  озво и и  вр -
м нному раз ни  закр и  на в ка  о н  о ко р а и  ам  
р ков  но и и  рок  на ими о омками  за о  о о у и и 

ра а  у ко  з м и  рво  в а о ава   ком к  раз нно о 
наро а  ком к  на иона но о уни ни   ко а ру ки  ом на а а о -
р  а  во о ун ам н а (ки в ку )  а о ом в ну н  мири  
 у вовани м ву  о у ар в у  н  о но о  а ву  наро ов  о  

и и о каза  о  во  и ории  о а ив и   зумн ми в р и ми о 
ом  о о ко Украина о и  на о а  у  и и  и но 

кр а  зу ами  в омина  вр м на  ко а м  о р и Украину  р-
ну  Украину  о  разв рну   о ра но к о ии   ка м и-

и м о  в  о н   р ко ировка  ру и ика и  ру ки  и на-
раивани  ро ив ру ки  ма оро ов украин в  на ира а  о оро   

в у а  закр ни  о но о о о и и ко о и во нно о кон ро  а а а 
на  Украино   возвра ни  к о ии а о  и вов  н возмо н м  за 
н  ри о   во ва   а ан и ким оком

 во  у  на ина  в оро  изм р ни  на у а  ново  о и  
оно ка а  о но ни  о ии  а а ом  а  н  о ии  а ру ко о мира  

о  р  о у ар в  о ии  ору ии и Украин  в у а и  в 
о о и и ком ан  как ино  о  и о но ни  в у и и в нов  
а   а а  ви и  возвра ни  о ии к воим и ори ким рани ам 

в вро   ромко возму а  ому  о  в у ин  у и о н ри-
зна   о о ру ому и  н  мо о .

ю неор ськ , неоімперськ , ра истськ  доктрин  р ни  украин ко о во-
ро а  під заголовком аст пление оссии и нового мира  оп блік вав ранці 

 лютого р ський дер авний пропагандистський сайт А овости  під ав-
торством огляда а Петра Акопова. ю статтю загот вали загодя й заплан ва-
ли оп блік вати одраз  по захопленню країни, однак з п блікаці ю поспі и-
ли. скільки бліцкри , блискави ної війни, розрахованої максим м на два дні, 
не вий ло, статтю одраз  видалили.  ті ю а ресивною ра истською доктри-
ною собирателей земли р сской  варто ознайомитись повністю для вироблен-
ня ім нітет  проти пандемії р ськості й стратегії ліквідації ра изм : https: e .
archive.or e 0 0 051154 https: ria.r 0 0 rossi a-1 51 33 .html

Коли розрах нок ра и в на дводенн  війн  провалився, Кремль запропо-
н вав переговори з вимогою складення країнською армі ю зброї й капіт ляції 

країни. країна відмовилась од таких квазіпереговорів. Велика ританія під-
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тримала цю позицію й заявила, о не мо е б ти одних переговорів з сі ю 
одо країни, поки та не виведе війська. ерез відмов  країни від капіт ляцій-

них переговорів на мовах Кремля диктатор сії  лютого дор ив перевести 
сили стратегі ного стрим вання , о вклю ають ядерн  зброю, в особливий 
ре им бойового ерг вання. Прем’ р-міністр Великої ританії орис онсон 
назвав крок президента дер ави-а ресора одо приведення російських ядер-
них сил  стан підви еної бойової готовності відволіканням од реальності 
того, о відб ва ться в країні .

А реальність стра на для найманців р ського ок паційного війська й ок ю-
а для військового зло инця п тл ра.

сь акт теле онного лист вання одного з освободителей  зі сво ю ма-
тір’ю: ама   у  н  в р му  н  на у ни  ам   на Украин  у  
на о а  во на  н  ра но  м  ра им о в м о р  а  о мир-
н м  о в м о р  ам каза и  о они на  у у  рив вова  а 
они ки а  о  на у нику  н  а  ро а  аз ва  на  а и-

ами  ама  мн  о н  о
у н  тро ать не на иона и и ки  ормировани , не украин ки  

а и , як цині но бре е ра истська пропаганда, а бройні сили країни 
й ериторіальна оборона – цілий країнський народ, який тверд  себе як са-
мостійн  націю, яка не ма  ні ого спільного з колонізаторською р снею. ині -
ня р сня  на адками істори ної р сі – винародовленого во нно-грабі ницько-
го кон ломерат , о склався з ізгоїв – з різної наволо і. ині ня р сня – гібрид 
б льбо- юрера  й колорадського ка . вою нале ність до на адків тих 

ізгоїв підтвердили два виродки – П тя й ка, які розв’язали проти країнського 
народ  геноцидн  війн  та зробили сію й ілор сію світовими ізгоями.

оловні ра истські зло инці віддають накази вбивати країнців, а виконавці 
тих зло инних наказів – спів асники гр пового зло ин  а намагання виправ-
датись я не знав, мені наказали  свід ить не про розкаяння, а про страх і під-
ст пність. о  не треба аліти ру н  і впадати в ілюзію, о ру н  переродиться 
в людей. Війна закін иться тільки тоді, коли зни имо той безтямний ра ист-
ський натовп нелюдів-зомбі.  т  бр дн  робот  країнцям необхідно зробити. 

країнці не адною відсі ю ра и к  р сько-білор ській а ресії ствердили 
акт сво ї одві ної самостійності й непринале ності ні до коли ньої ру , ні до 

нині ньої ру н .
А  квітня той е самий дер авний пропагандистський сайт А овости  

оп блік вав статтю політтехнолога імо я рг йцева то оссия дол на 
сделать с краиной , де той заклика  до масових репресій і етні них исток. 

т відверто пропаг ться необхідність етноцид  країнців – денаци ікація  
отото ню ться з де країнізаці ю . а истський ре им перей ов е до ци-
ні ної риторики нацистських зло инців: цілий народ оголо ено неправильним 
і пропаг ться необхідність зни ення, геноцид  країнців. а в пропагандист-
ськом  ра і обзиваю и країнців нацистами, ра исти проект ють на на  народ 
свою нацистськ  с ть і виносять вирок самі собі:

а и  вз в и  в руки ору и  о н   о мак имуму уни о-
н  на о  о  о нн  р у ники и ак ивн  на и  о н  

 рим рно и оказа но наказан  омимо в р у ки  виновна и 
зна и на  а  наро но  ма  ко ора  в  а ивн ми на и-

ами  о о никами на изма  ни о р ива и на и ку  в а  и о-
ака и  рав иво  наказани  о  а и на ни  возмо но о -
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ко как н ни  н из н  о  рав иво  во н  ро ив на и ко  
и м  а н а  на и ика и  о  ма  на ни  о ои  в 

р во и ании  ко оро  о и а  и о о и кими р р и ми ( о-
ав ни м) на и ки  у ановок и ко  нзуро  н  о ко в о и-
и ко  р  но о за но ак  в р  ку ур  и о разовани  

на и ика и  н о о има  ко а зна и на  а  наро а – в ро -
н  в о  о о ин во – о во но и в ну о на и ким р имом в 
во  о и ику  роки на и ика ии никак н  мо у   м н  о но-
о око ни , ко оро  о но ро и  в ра и и о и ну  зр о и 

в у ови  на и ика ии  на и ика и  н из но у  в  
и  украиниза и   о казом о  на а о о  ов ко  в а  ма

а но о и ку в нно о раз увани  ни ко о ком он н а амои н-
и ика ии на ни  рри ори  и ори ки  а оро ии и оворо ии  
у у и ин рум н ом коммуни и ко  в р в а и  о   а ни  

и ку в нн  но н ризм н  о а  озн м   о и и  ка м  
о  рузии и ран ри а ики  Украина  как оказа а и ори  н возмо на 
в ка в  на иона но о о у ар ва  а о ки о рои  аково  
законом рно рив  к на изму  Украинизм  и ку в нна  ан иру ка  
кон рук и  н  им а  о в нно о иви иза ионно о о р ани  о-

ин нн  м н  у о  и у о  иви иза ии  на и ика и  Украин  
 о и  н из на  вро иза и  ори ки  о  оказ ва  

о ра ии и рам  во нно о вр м ни и у  на о зу наро ам  о аз-
нив им  и ув к им  ро  вра а о ии  азвани  Украина  о ви-
имому  н  мо   о ран но в ка в  и у а никако о о но  
на и и ированно о о у ар в нно о о разовани  на о во о нно  о  

на и ко о р има рри ории
ю ра истськ  доктрин  денаци икации  впровад ено в орстокій де-

краинизации  – геноциді країнців в ок пованих містах і селах країни. ак 
ра исти роблять свою антасмагори н  пропаганд  моторо ною реальністю.

Вся та де енеративна ра истська пропаганда та її орстока реалізація, пе-
реповнені патологі ною ненавистю ру ко о на изму до Укра н ва як етно-
к льт рного еномен , ро к у  той р ський нацизм на країнство – засвід  

акт ру ко о р н им н у.
Психологічна проекція – припис вання власних намірів, мотивів, дій ін им 

для відвертання ваги від себе, перекидання власних зло инів на ертв , аби 
не нести за них відповідальності. Проекція, за рейдом,  віддаленням  за-
грози від себе. ро к  – один з основних захисних механізмів при парано-
їдальном  та істероїдном  розладах особи. По-народном  це зветься:  воро  
о ови  на з орову  або во  во  р ки а и на у у о ову .

А ресивним виявом и о о но  ро к   ресентимент р.  
 з о ам н  оз о нн  – по ття неповноцінності й воро ості до того, 

кого с б’ кт вва а  при иною своїх невда . б’ кт створю  образ ворога , 
об позбавитися по ття провини за власні невда і. аздро і стосовно во-

рога  призводять до орм вання системи цінностей для запере ення системи 
цінностей ворога .

Поняття р н им н  пер е запровадив німецький ілосо  рідріх іц-
е 1844–1900   праці о генеалогії моралі . а д мк  іц е, р н им н  

 визна альною характеристикою психології рабів, о протистоїть моральності 
людей, оскільки раби ерез сво  станови е ні ого не мо ть змінити  віті. 
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Коли світ не підда ться вплив , раби зни ють його в яві, радикально запере-
ють його існ вання. іц е вказ вав на зв’язок ресентимент  з релігі ю рабів 

– християнством, доктрина якого спрямов  до ін ого світ , до апокаліпти -
ного перетворення майб тнього й райської топії.

Ком ністи на біль овицька й небіль овицька  топія цілком впис ться  
доктрин  р н им н у, орі нтован  на запере ення природної реальності. 

н им н  ( ови ки   на и ки ), о опан вав масами і о орм-
лений  політи н  доктрин , становить загроз  вільним с спільствам з ті ї про-
стої при ини, о воля передба а  відповідальність за себе й не доп ска  пере-
несення вини за свої невда і на ворога .

н им н  на и в ітко охарактериз вав британський політик Вінстон 
ер ілль: им о о ам н  о р на во  а ви  в ни   роз у  . 

Американський дипломат і політолог орд  Кеннан вва ав, о а ресивність 
біль овиків викликана коплексом ербності:  о нов  н вро и но о у в н-
н  р м  ро в ову о ику и  ра и н  н инк ивн  о у  
н в вн но  в о  ра  р   ком н ним  и ним  кра  ор-
ан зованим у вом .

з у к ом р н им н у особою и країною  немо ливо ні домовитися, 
ні втихомирити його ерез а ресивність, при ина якої всередині його. тримати 
у к а р н им н у мо на тільки з позиції сили. А пост пки мо ть приве-

сти ли е до тим асового послаблення напр еності, та б дь-якої миті р н-
им н  вирветься е з пот ні ою а ресі ю.

  ст. р н им н  став характерною ознакою ру ко  та її а ресив-
ної антилюдської ідеології – ра изму. А ресивна політи на доктрина ру ко о 
р н им н у трима ться на обл дній релігійній доктрині вятой си  – ре-
лігійній ідеології р сского православия , р сского мира .

у ки  р н им н   одна з патологі них метамор оз р ської масової 
свідомості, о проявились  014 році.

Ви ерпн  характеристик  ру кому р н им н у як масовій свідомості та 
його патологі ним виявам в країні дав  014 р. відомий московський соціолог 

орис бін: о о н  ранн  м анизм  ко а о в нн  ро м  
и н о о но   ними рави  р но  на ру и  р з ар р 
ни ни  и  ру и   в  о овори о  в о ии о ово у о о  

о рои о и  в Украин  – о  н  о  Украин  овори о  а о о ии  
во  в м в  о  о а о ар  акому о у о в  возмо но  во

рв  н    руз в о о о  а во в ор  – в рин и  о у а  
о   о ави  и ро м  в в и и  в о а  внимани  ри 

ом ама о и    о а  м ном  о каз ва  
о  о в нно о ви  н  ви и  

у ки  р н им н  – синдром ербної а ресивності, л кавства, брех-
ливості винародовлених ізгоїв.

и о о на ро к  и ру ки  р н им н   с то ра и ким зна-
ряддям підст пної ін ормаційної війни для прикриття власної а ресивної, 
антилюдської політики но и у й но и у. но и  від грец.   р  
і лат.   в ива  – цілеспрямовані дії з метою повного або асткового зни-

ення гр п населення и народів за національними або релігійними мотивами. 
кладовою геноцид   но и  від грец.  – народ і лат. caedo – вбиваю  

– різновид етнонаціональної політики, спрямованої на зни ення іденти ності й 
к льт ри конкретного народ .



81

  
 

роні но висловився про підст пність ін ормаційної війни американський 
письменник оберт еклі: а рикр  о в н орма н  в н  зав и ро-
ра  о  о ка  рав у  н о м ни  рав о  а р ун мо  а ка и 
о зав о но  а країнською народною м дрістю: а на в  ко и н ма 

рав и
Козир ін ормаційної війни – тотальна нахабна брехня, якою ра истський 

а ресор прикрива  свої зло ини проти країнського народ . Всі акти гено-
цид -етноцид  країнців, засвід ені слід ими органами, зокрема  звільнених 
од ра истів містах і селах Київ ини, представники сії в мі народних орга-
нізаціях запере ють, цині но називаю и кат вання, валт вання, вбивства 
тися  людей постановками краинской пропаганд .  це  свід енням ти-
пового р ського ресентимент : ра исти-нацисти вла тов ють постановки  
кривавих вистав для терориз вання, заляк вання, вини ення мирної країн-
ської людності, а потім цині но звалюють свої зло ини на краинских нацис- 
тов .

то коїв криваві без инства на Київ ині й далі коїть по всій країні – омо-
новці з ибір , морські піхотинці з ихоокеанського лот , б ряти, е енці .. 

их нелюдів безлі , та всім їм одне назвисько – ру к  ру н  ра и и. сь 
як написав про ру ки  н в ев олстой  повісті ад и- рат  1904 : 

 н нави и к ру ким ник о н  овори  ув во  ко оро  и ва и 
в  н  о  ма а о в ика  о и н  н нави и  о а н  н -
нави  а н ризнани  и  ру ки  о ак ми и ако  о вра ни  
а иво  и н оум ни  р  н о  око  и  у в  о 

ани  и р ни  и  как ани  и р ни  кр  ови  ауков 
и во ков  о аким  в нн м ув вом  как ув во амо о ра-
н ни  о  сталося з е енцями за одне століття  Після новітніх р сько- е-
енських во н Пер ої – 1994-199  й р гої – 1999– 009 , коли р ські нацисти 

зни или понад 400 тис. е енців,  тім ислі 40 тис. дітей, а все населення 
переп стили ерез кат вання  800 ільтраційних таборах, 90  е енських ви-
борців голос вали за п тл ра, а кадирівські виродки тепер кат ють країнців, 
намагаю ись инити з нами те, о ру н  в инила з ними. ака ра истська 
технологія де енерації

Про абс рдний мі народний с провід тих кривавих ра истських постано-
вок  пи е досвід ений рналіст: У  о  р  ривава ви ава  
ми з ру н  на н  у ар р   вро а  на а кон   а и  и а  роз у-
му  и вза а  ра и кви ок  о овн  о  о о но а о ува и . А ре и-
сер-постановник і с дді ті ї кривавої вистави хто ... Про це мо на робити ви-
сновки з персона ів протагоністів- миротворців , які з’являються на авансцені 
кривавої вистави, перед сім на переговорах.

сь так звані переговори в тамб лі за астю головного кремлівського пе-
реговорника олігарха Абрамові а спон кають країн  до капіт ляції. Виника  
запитання до країнської влади: заради ого десятки тися  смертей, поранень, 
каліцтв країнських воїнів та закатованих, розстріляних мирних країнців, зр й-
новані міста й села, мільйони бі енців і глибокі психологі ні травми десятків 
мільйонів людей, як о ви поверта те країн  на потал  ра истам  а истські 
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а ресори ніколи не відмовляться од свого стратегі ного план  де країнізації – 
зни ення всього країнського та країни як самостійного с б’ кта мі народного 
права.

Після того, як весь віт дізнався про зло ини ра истів на Київ ині а, 
остомель, ородянка, рпінь, акарів , перемовники-змовники  кремлів-

ські й їх спільники в П  занепокоїлися, о переговори мо ть зірватися.
а які переговори й домовленості мо ть б ти з а ресором, во нним зло ин-

цем   ітлером не вели переговорів – гітлерівський нацизм спо атк  зни или, 
во нних зло инців зас дили, а іме ин  розділили та обклали контриб ці ю. А 
нині, замість зни ити ра истського а ресора, його запро ють на переговори 
з ертвою. о  хто с дитиме а ресора, як о його ертва з ним про все домо-
виться  А непокаране зло мно итиметься й загро ватиме країні й вітові 
далі

о  найпідст пні е ига  на країн  поперед . а країнців е не спини-
ти й не відібрати волі національного д х . о це – війна тися оліття: впер е 
за 1000 літ країнці всі разом б’ють свого споконві ного ворога – р сню, а досі 
побивали одне одного...

ся країна повстала, об остато но зни ити тися олітній гніт грабі ниць-
ко-торга ської р сні над країнським народом

Про це мовить сам народ: и н  ро о мо  за на у о   амо -
н  и во мо за ову Укра ну  за визна а н  м  на о  на  в ново-
му в овому ор ку  о н  з озву ни  ра и ко  р зи н уро  в У 
ком ром в  на к а  н ра но  р ави  аран  в  ра и -
в  ни  ор в ни  в  о  и а  в коман  н ко о 

а н и р м  к  в у р  за р нн м ам рикан ко  розв ки ро о-
овку ра и в о оку а  Укра ни в ива и на ри н  за ок иви  р -

н  р зи н а  а ки ако  ка рово  о ики о р а  и ами 
р в укра н ки  во н в  мирно о у  о  на а на вимо а Укра н ко о 

наро у о У  в умова  во нно о ану н а но кв ува и в  а н уру 
оку ан а на в  р вн  в у  ор ана  в а и

Перед сім країнська розвідка повинна оп блік вати поіменний список а ен-
тів , які зло инно діють в країні в сіх органах і на всіх рівнях влади. Поки 

о названо тільки їх кількість –  тися .
А е  в країнськом  соці мі зло инств  кількамільйонна кремлівська п’я-

та колона під ирмою р сскояз н х краинцев . ема  в природі р сско-
яз н х краинцев , а  обр сіла, винародовлена маса – с ормована імпер-
ською ідеологі ю п’ята колона ру н . Вся та ру н  не хо е знати країнської 
мови, д мати й ити як громадяни країни.  ось р сскоговоря ие  бі енці з 

країни в е нес ть свой яз к  і свій спо ивацький спосіб иття  країни в-
ропи. о 0  бі енців з країни – р сскояз н е , тобто ру н . аме собою 
виника  питання: ом  ви тіка те од своїх, а не їдете до них . ви айно , 
вони за р сский мир , за народн е респ блики онбасса , а в сії ить не 
хо ть – масово валять  вроп . авіть  війн  ні ого не змінилося в масовій, 
поверхневій свідомості р сскояз н х : а ресивно корист ю ись імперським 
яз ком , переповненим матом, вони інтоксик вали країн  й тепер інтоксик -

ють вроп  й цілий віт. ак перед сім ерез імперський яз к  по ирю ться 
токси ність імперської ідеології р сского мира . Вся та р сня кер ться імпер-
ським девізом: овори  о ру ки   ри м и за и им .  бі енцями 
проникають   і по цілом  віт  пропагандисти р сского мира , які під ви-
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глядом р сскоговоря их краинцев  не тільки а ресивно ка ають права , а 
проповід ють ра изм.

сскоговоря ие , які за десятки років иття в країні не вив или країн-
ської мови, то діагноз оліго ренії – роз мово-психі ного недорозвинення.

А е так звані г маністи, подібні до полезн х идиотов , намагаються со-
хранить р сскость  та розрізнити р сский народ  і р сских п тинских наци-
стов . о  доводиться нагад вати, о р сскость  – діагноз соціопатії, а р с-
ского народа  нема  в природі, а  винародовлений імперський кон ломерат 
– гра дане , паралізовані страхом, деморалізовані піддані кремлівського 
кагал . А на протести в  проти війни в країні виходять не р сские , а люди 
зі е ивим, не зни еним р си ікаці ю, етні ним корінням слов’янським, і-
но- грським, тюркським , зі спів ттям і совістю.

Крім зовні нього ворога й вн трі ньої ок паційної п’ятої колони, країн  ни-
ать вн трі ні паразити, кримінал в сіх гілках влади – вони під ас війни об-

крадають країнські збройні сили, привласнюють г манітарн  допомог  й коло-
сальні ко ти, о їх збирають люди по всьом  віт  для країнської перемоги.

Війна показала, о протягом 30 років так званої незале ності всі президен-
ти й ряди методи но р йн вали основи дер ави й армії, а тепер країн , як 
зав ди, обороняють патріоти – бійці армії й територіальної оборони та волонт- 
ери.

епер сі органи дер авної влади в країні, все країнське с спільство зо-
бов’язані консолідованими силами негайно протидіяти ра истській програмі 
етноцид  країнців і на во нном , й на ін ормаційном  ронтах. аради са-
мостійного иття країнського народ  й майб тнього країни – ніякого мирно-
го договор  мі  країною й сі ю, бо мир на мовах а ресора стра ні ий 
за війн . Після звільнення збройними силами території країни од зовні ніх 
ок пантів необхідно негайно звільнити країнське с спільство од вн трі ніх 
ок пантів – депорт вати на сію ра истськ  п’ят  колон . Водно ас необ-
хідно провести повн  деколонізацію країнського світ : дер си ікацію ін ор-
маційного простор , освіти, на ки  заборон  воро ої ідеологі ної організації 
– П , прикритої ирмою П  П, й видворення з країни всі ї попівської 
а ент ри  о истити топонімік  країни від слідів р ської колонізації  запрова-
дити загальнонаціональн  систем  просвітництва на країнській традиційній 
морально-світоглядній основі для остато ного о и ення од тися олітньої епі-
демії р ськості та відновлення національної пам’яті й волі національного д х  
для к льт рно-соціального відрод ення і саморозвитк  країнського с спіль- 
ства.

іне  1000 і н  руського іга
Прихід монголів  вроп  в 1 3 –1 4  роках з пинив р ськ  колонізацію 

країнських земель, і ка ани ру  зі своїм кагалом повтікали в алісся, а деякі 
перелякані ан  ру  опинилися за на м і Карпатами й серед місцевої 
корінної країнської людності стали називати себе ру наки політонімом ру ни 
назвали їх на адків ідеологи р со ільства в  ст. .

онгольська імперія протягом двох десятиліть відновлювала соціально-еко-
номі н  с ер  иття на країнських теренах: скасовано непомірн  данин , як  
стяг вали зі слов’ян р ські кагани, і запровад ено загальний 10-відсотковий по-
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даток з приб тків, завдяки ом  о ивилися господарство, торгівля й відновився 
приріст населення.

А в заліських болотах, як свого ас  в таманських болотах, виникла подоба 
ського каганат  – о ков ка ру ь. осквор ські кагани стали проми ляти 

стяг ванням данини з іно- горських племен для олотоординських ханів. ак 
виник союз півні но-східної р сі з рдою, о поклав по аток москвор ськом  
іг , яке підмінило собою онгольськ  імперію й стало колоніз вати вели езний 
вразійський простір од алтики до ихого океан  й од Півні ного ьодовитого 

океан  до Кавказ , Памір , янь- аню, Алтаю.
Після проголо ення в 149  доктрини осква – ретій им  московська 

р сь понад півтораста років гот вала закабалення країни, о по алося з Пе-
реяславської омани 1 54. аре ті країнці скидають кайдани, які за сотні років 
глибоко в’їлися в на е національне ство.

Війна мі  країнською наці ю й р ським нацизмом – ра измом поклала кі-
нець 1000-літньом  р ськом  іг .

Водно ас із розгромом ра и ки  ок пантів і завер енням Укра н ко  
в изн но  в ни країнцям нале ить завер ити вну р н  в ну: о иститись 
од ідеологі ної ан м  ру ко  та її носіїв, сякої р сні  од кремлівської ви-
сокопосадової а ент ри в сіх органах і на всіх рівнях влади  од ра истської 
п’ятої колони, од явних і за а них диверсантів і колаборантів  видворити з кра-
їни московськ  православн  церкв  як проповідницю р ської ідеології та баз  
ра истських а ентів і диверсантів. а для цього перед сім необхідно о истити 
від р ської а ент ри та декриміналіз вати правоохоронні й силові органи.

Вн трі ня самоо исна війна на морально-світоглядній засаді риро но о 
рава  к  о ина  з  рав иво  роз а и  триватиме стільки ас , 

скільки необхідно для повного відновлення зр йнованих безкарним зло ин-
ством охлократи них владарів морально-правової основи країнського с спіль-
ства та країнської дер авності й збройних сил. А та р йнація тривала про-
тягом тридцяти років заколис вання країнців ілюзорною незале ністю  та 
граб вання країни владарями-клептократами. По с ті ми тихо пере или трид-
цятилітню ок паційн  війн , яка немин е дій ла до відкритої во нної а ресії 

сії проти країни. Пролита ра истськими ок пантами країнська кров розб -
дила приспане р ськостю Укра н к  во  у  у у й о. країнці по а-
ли розрізняти свою вн трі ню країнськ  с тність і нав’язан  колонізаторами 

инськ  ру ко .
ля о и ення од ан м  ру ко  та здійснення справедливої розплати 

й ліквідації зовні ніх і вн трі ніх ворогів країнцям необхідно проб дити влас-
н  самосвідомість і проявити пот н  во  на она но о у у  о нову во о 
риро но о рава. А на природній морально-правовій основі вза мо о омо и  
амоор ан за  амовр уванн  ми відновимо укра н ки  ра и ни  у -

ни  а   наро ов а  з його основним право инним органом – У наро -
ним м од старослов’янського в   ра а . Ві овий с спільний лад баз ть-
ся на наро н  о   основополо ном  принципові-законові країнського 
традиційного природно-зви а вого права. а країнською народною м дрістю 
– «Воля дужча за всяку неволю».

ван ранко написав  18 8, а як про сьогодні ній день: и мо  ра и  
о и м    о анн  в на   о о  о ов во з  зв р вом а  Се 
поборює воля неволю .

 і е
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Павло ВО В

рі ини о боввана
Війна – це ще й руйнування міфів. Окрім усього іншого, а то й насамперед. 

Принаймні нинішн  українське протистояння кацапській навалі стало саме 
таким. Міфи стрясаються, як стіни під час бомбардування, беруться тріщинами 
й розвіюються на порох. асом дивуючи не лише світ, а й самих українців.

у, з міфом про непереможність рускава салдата ще куди не йшло. В 
ньому можна було засумніватися й раніше. Повітря з надувного альоші 
виривалося здавна, а після ечні почало посвистувати загрозливо. льошу, 
правда, з початком другого тисячоліття трохи підлатали. І хоч понад 
третину оборонного бюджету пішло в тінь, на яхти і генеральські вілли, 
ракет великого діаметра наклепали достатньо. Тож колективний російський 
погляд заплив мілітаристською пихою з новою силою. «  с к м там ва вать 
в Україн » – пам ятаю зверхній скрив одного російського шоу-літератора в 
перші дні агресії на Донбасі 2014 року. «Више бандеравскі  знамьона, ага» – 
намагався блазнювати він же напередодні «спецоперації» 2022-го. Відповіді 
дала об ктивна реальність. -колос виявився на глиняних ногах і в 
розтоптаних кирзачах. кого цілком можна бити, що й роблять Збройні сили 
України. Думаю, літературно-пропагандистська лисина вже не поблиску  на 
Донбасі чи деінде, навіть заради піару.

 чому ж сталися такі метаморфози з «непереможною» армі ю і «кращим 
у світі» солдатом  Бо чи не вперше там нема  українців.  окремі персонажі, 
але вже не масово, не за призовом. І це одна з головних причин просідання. 
Можна скільки за вгодно розповідати анекдоти про тупих, пріжимістих хохлів, 
про запопадливих офіцериків, захланних прапорщиків і злодійкуватих 
каптьорщиків, про служак старшин-сержантів- фрейторів. ле їх не стало – і 
лишилася нечорноземна жалюгідність, інтелектуально-психологічна супісь. 
«Ми – нація не войовнича, але вояцька» – писав свого часу Стус. І цю правду 
із зачудуванням і подивом відкривають і світ, і навіть самі українці.  кацапи 
хай і далі залишаються з міфом. У пастці міфу, а точніше, шаржу, який самі 
ж старанно плекають ось уже кілька століть. Так-так, тупий, опецькуватий, 
хитрий українець. Вічний зрадник, запроданець і боягуз. Поліцай із сивушною 
пляшкою, заткнутою качаном. Так-так.  ваші батальйонні групи винищують 
інопланетяни. Збивають літаки і палять танки, кількість яких уже зіставна з 
парком армії пристойної вропейської країни. оча, мабуть, то все анімація, 
створена як не в оллівуді, то в Пентагоні.

асамкінець міф великої російської культури, а відтак – загадкової 
російської душі. Обрушення сі  велике сть, а тому над ним стоїть чи не 
найгустіша пелена диму, пилу й нестерпного смороду. Суть ці ї багатовікової 
облуди концентровано явлена у простенькій карикатурі, баченій у фейсбук-
стрічці. Імперська птаха, замість орлиних голів прикрашена толсто вськими 
профілями, зависа  над розбомбленим українським містом. І дри а  
кінцівками в балетних пуантах. Сл зінкі не видно, вона, мабуть, загубилася 
в письменницьких бородах. Точніше, її направду ніколи й не було. к і 
вс мірнай атзивчивасті, вс ч лав чнасті, і цілої купи іншої обманної лабуди. 
Пил і темрява. З якої хіба стирчить гулагівська дротина.
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Cторічний ювілей Івана Мацинського
ван Мацинський, уроженець міста Меджилабірці ( . . ), після  

року займав центральне місце в літературному, культурному і політичному 
житті русинів-українців Словаччини і тому не дивно, що його літературній і 
громадській діяльності були присвячені три міжнародні наукові конференції, 
на яких було всебічно розглянуто та оцінено його вклад у нашу культуру та лі-
тературу. Але і так гадаю, що до його літературної творчості будуть звертатися 
та не лише читати, але й досліджувати і наступні генерації, бо вона така багата 
художніми образами, думками і різноманітна формами, що кожна генерація 
може в ній знайти щось своє. 

Літературні твори Іван Мацинський  почав писати ще в шкільні роки, зо-
крема під час навчання в руській учительській академії в Пряшеві ( - ), 
правда, так званою російською мовою пряшівського типу і друкував їх у ча-
сописах і газетах «Ярь» та «Рассвет». Продовжував писати і коли навчався у 
Високій школі політичних та соціальних наук у Празі ( - ), де встано-
вив контакти з журналом «Кост р» ( - ) і газетою «Карпатская звез-
да» ( - ) та бурхливим празьким літературним життям, що позитивно 
потім позначилось на його літературних пошуках, іноваціях, як зараз модерно 
кажуть. Все це ще посилило у ньому бажання стати провідним поетом. Це ба-
жання, як на мене, тривало у нього все життя. Повернувся до Пряшева, з яким 
не втрачав зв’язок ані під час навчання в Празі, де жив до кінця свого життя, і 
включився з великим натхненням у громадсько-політичне життя краю. В той 
час у Пряшеві працювала Українська Народна Рада Пряшівщини ( - ), 
виходила її газета «Пряшевщина» ( - ) російською і українською мова-
ми, працював Український національний театр і філіал видавництва худож-
ньої літератури. Спочатку працював редактором державної пресової агентури 
«ЧТК», викладав суспільні науки у Православному богословському факуль-
теті ( - ), одночасно заочно був драматургом і пізніше став директором 
Українського національного театру ( - ), завідував Відділом української 
літератури Словацького педагогічного видавництва ( - )  був співза-
сновником спочатку гуртка українських письменників і потім Української 
секції Спілки словацьких письменників (УС ССП) та журналу «Дукля» ( ). 
Певний час очолював УС ССП та редакцію журналу «Дукля», був членом ЦК 
КСУТ та деякий час з весни  року навіть першим секретарем ЦК КСУТ, 
поки не прийшли війська Варшавського договору і не окупували Чехословач-
чину у серпні  року. Окупація Чехословаччини докорінно змінила жит-
тя І. Мацинського. За активну боротьбу проти вступу військ Варшавського 
договору його було виключено із КПС, ССП, звільнено із усіх суспільно-гро-
мадських посад і заборонено друкувати свої твори. Для творчої людини та й 
ще з такою натурою, яку мав І. Мацинський, – це була найвища кара. Йому 
було заборонено навіть скласти державні іспити з української мови і літера-
тури та історії на філософському факультеті Університету ім.П. Й. афарика 
і так не одержав диплому про його закінчення. У другій половині -х років 
йому було повернуто членство в ССП і зміг видати свої дві збірки «Вінки со-
нетів» ( ) та «Меридіани і паралелі» ( ). Вийшовши на пенсію, тяжко 
хворував і помер . .  р., залишивши за собою великий пласт художньої 
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літератури. Такий був життєвий і літературний шлях поета І. Мацинського.
Найбільший слід І. Мацинській залишив у художній літературі. Написав і 

видав такі збірки поезій: «Бел е облака» ( ), «Наша мова» ( ), «Іван-
ко та Оленка» ( ). «Карпатські акорди» ( ), «Пристрітники» ( ), 
«Вінки сонетів» ( ), «Меридіани і паралелі» ( ), повість «Зимова ніч» 
( ), пізніше вийшла збірка «І далі сонце роздаю...» ( ). Написав також 
п’єси « ван Зеленяк и его дети» ( ) і « раниця» ( ). Перша п’єса йшла 
на сцені УНТ, яка викликала ряд відгуків, жаль, й негативних, друга не зазна-
ла сценічної реалізації. 

І. Мацинський майже все життя займався художнім перекладом. Із сло-
вацької поезії спочатку переклав російською мовою «Антологию словаацкой 
по зии» ( ), пізніше уже перекладав на українську мову твори Я. Ботто 
(«Досвітні вогні» ( ), С. Халупки («Провесни сонячний неспокій» ( ), 
А. Сладковича («Вибрані твори» ( ) та інші. Перекладами із словацької ро-
мантичної поезії хотів сказати те, що не зміг висловити у своїх творах, статтях, 
виступах, що завжди необхідно боротись за правду, волю, свободу, за рідну 
мову, соціальну і національну справедливість. Ці думки прозвучали і в його 
«Пристрітниках» чи у «Вінках сонетів», хоч у прихованій формі, між рядками.

Хоч І. Мацинський написав першу збірку поезій «Бел е облака» ( ) ро-
сійською мовою, вважаємо його одним із зачинателів нової, модерної укра-
їнської поезії українців-русинів Словаччини. Правда, уже в -х роках укра-
їнською мовою писали Ірина Невицька, Федір Лазорик та Зореслав (Степан 
Сабол, родом із Пряшева), які працювали на Закарпатті, модерні вірші. Лише 
Зореславу вдалося до війни видати самостійні поетичні збірки («Із серцем в 
руках» та «Сонце і блакить»). На Пряшівщині тоді не було такої атмосфери, 
щоб писати та видавати українською мовою свої твори. Документує і той факт, 
що українська газета «Слово народа» ( - ) проіснувала із-за фінансових 
причин нецілі два роки. І. Мацинський самотужки вивчив, читаючи твори 
українських письменників, українську літературну мову і поступово перейшов 
на українську літературну мову, став переконаним українцем. Навернувся так 
до слова українського, яке мав у крові, що увібрав у свою душу разом з мате-
ринським молоком. Перші його твори, написані українською мовою, вийшли 
у збірці «Наша мова» ( ). В той час уже всі культурні установи, школи, пре-
са українського населення Словаччини перейшли на українську мову і поча-
лося його справжнє національне відродження. Лише в поезії появилися такі 
збірки, як «Слово гнаних і голодних» Ф. Лазорика, «Осяяна юність» і « укаю 
себе» С. Макари, «Пропоную вам свою дорогу» Ст. остиняка, «Зелені неони« 
Й. Збіглея, «Розлуки і зустрічі» М. Дробняка та інших авторів. В прозі твори 
Ф. Лазорика, М. майди, . Боролича, Ф. Іванчова, І. Прокіпчака, А. Куська 
та інших.

Нове слово в нашій поезії започаткував І. Мацинський збіркою «Пристріт-
ники» ( ), хоч писав її ще до Празької весни, але інтуїтивно відчував, що 
настане. Вона була співзвучна з тими настроями, почуттями, рухами, подіями, 
які відбулися після окупації Чехословаччини радянськими військами. І. Ма-
цинський пориває в ній з принципами соцреалізму, які були штучно насаджу-
вані партійною ідеологією. Його ніби підтримав і пішов ще далі С. Макара сво-
єю збіркою «Совість» ( ), коли в одному із віршів з болем писав, що було 
«розстріляно немовлятко», «розстріляно гуманізм», «розстріляно совість» і 
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«ми мовчимо». Жаль, в період виходу обох збірок тодішня літературна крити-
ка не помітила їх нове ідейно-естетичне насичення, або просто не хотіла авто-
рам пошкодити І помовчала.

В одному вірші у «Пристрітниках читаємо і таке:

и лемки. арпатські лемки чи лемки.
оволі нас всього, лиш долі нема.
и, лемки  на за ід від абір я й яна

и чуєш, кра но, наш жалібний гімн
і, о тобі древняя лемківська рана
езболісність стала законом тво м .

ож далі ...й надалі себе продавай,
шматуй своє тіло на леза  прозори ...

иш бол  до тебе розрісся розмай
у лемківськи  грудя  і горди , і вори

Ой, як вони ці рядки актуальні і сьогодні, коли Путін вислав свої війська на 
територію України, щоб її загарбати і покорити.

На мою думку, І. Мацинський вершин своєї поетичної майстерності до-
сягнув у «Вінках сонетів» ( ). Хоч сонети писали й інші наші поети, сві-
това література має їх безліч, але таких вінків сонетів ніхто з них не написав. 
Дозво лимо собі сказати, що навіть в українській літературі таких сонетів тяж-
ко знайдемо не лише з боку художньої майстерності, але й формальних ознак 
та здатність аплікувати їх ідею на тодішню сучасність. Не дивно, що вони ста-
ли предметом досліджень багатьох наших та й закордонних дослідників. І всі 
ними захоплюються. Збірка складається із  сонетів, у яких на повну силу 
виявилося його поетичне мислення, ерудиція, знання, здатність художніми 
образами передати, зобразити глибину філософської думки, зобразити велич 
не лише грецьких філософів, але й Т. евченка, І. Франка, Л. Українки, Мару-
сі Чурай та інших. Крім того, в сонетах на повну силу звучать такі проблеми, 
як Краса, Добро, Любов, які сьогодні не лише у нас, але й у світі відійшли на 
задній план людського мислення та існування. Якби ці категорії опанували 
уми сучасних політиків, не було б у світі воєн, криз, голоду, зла і соціальної та 
національної нерівності. І. Мацинський збагатив світовий сонет і тим, що не 
завжди дотримувався класичних  рядків.

І. Мацинський щиро, поетично майстерно оспівав свій рідний край, рідне 
слово, пісню, людей під Бескидом. Можна навести ряд поезій, які документу-
ють сказане...

 так ви овав мене, ескид той,
аж до мо  складни  п ятнад ять літ,
коли подавсь навчатись гордовито
у ряшів, о чекав як дальній світ.

А про пісню:

к студник чи, може, іла студня 
таке значення пісні у лемка
коли пісня мовчить, коли пісня відсутня 
чи е значить, о вис ла студенка
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і, десь в дебрі вона стіни скелі
гострим дзьобом кл є прокл ває...
В іншому творі знов каже:

піванка в житті л дськім
є вітінням дивним слова 

Про Тараса евченка в одному зі віршів написав: и  ар поетів ... е 
поет арів ... сі критики  учиться в обзаря  і в дальшому продовжував:

 обзаря   у світ вікно,
з усалки ністрово
е й сьогодні п єм вино.
ивна п янкість брати то

стала л бо  давно,
і евченко, і ашкевич
біля рідного села...

І. Мацинський був автором цілого ряду літературно-критичних робіт, з них 
згадаємо хоча б такі: «Розмова сторіч» ( ), «  років УНТ» ( ) та цілого 
ряду літературно-критичних студій, як «Кінець Х ІІІ – перша половина ХІХ 
ст. та життя і діяльність Василя Довговича»  ( ), «Словацький шлях до су-
часної літературної мови та навколишні народи» ( ), «Нове поетичне сло-
во новою словацькою літературною мовою» ( ), близько  гасел – статей 
для майбутнього словника «Словник історичного життя закарпатських руси-
нів-українців», який готував видати, та інших статей на тогочасні актуальні 
суспільно-літературні теми. Його статті відзначалися не лише багатим фак-
тичним матеріалом, сильною аргументацією, але й його небувалим темпера-
ментом. Його художні твори та й публіцистичні статті, переклади і публічні 
виступи завжди викликали живу полеміку. Думав перспективно і про добро 
свого народу. Він був нещадний критик, любив дискутувати і бував переко-
наний, що він завжди має правду. Такого я знав. Він завжди намагався під-
няти художній рівень нашої літератури, культури і поліпшити життя нашого 
народу. Допомагав молодим поетам, початківцям і можна казати, що і його 
стараннями наша молода поезія крокувала співзвучно з передовою поезією 
нашої країни, України і світу. Не любив, коли хтось із його поетів – учнів здо-
був більшої слави, ніж він. Він був людина незадоволена, неспокійна станом 
літературним, культурним, національним, соціальним, весь час хотів поліп-
шити, змінити їх на краще.

Його літературні твори виходили в різних антологіях: словацькою («  
 ». Братислава, ), чеською («   », Прага, ), 

мадярською мовами («   », Братислава, )), в Україні («Лас-
тівка з Пряшівщини», Київ, ), «Карпатська замана», Київ, ), «Під си-
німи Бескидами», Ужгород, ) та інде і так ставали надбанням культури 
і літератури Чехословаччини і світу. Можемо навіть казати, що деякі з них 
збагатили не лише чехословацьку літературу, але й загальноукраїнську.

Не можна забути його видавничу діяльність, коли очолював ВУЛ-СПВ, він 
не побоявся і видав такі твори, які в радянській Україні були заборонені: тво-
ри О. Олеся, Б.-І. Антонича, В. Винниченка, Д. Фальківського, М. Бараболі, 
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В. ренджі-Донського чи твори О. Духновича, В. Довговича та інших авторів.
Про творчість І. Мацинського писали в різний час і з різних нагод найчасті-

ше такі вітчизняні і закордонні автори: Л. Бабота, М. Бобак, М. Бабенко-Жир-
нова (Київ), Т. Байцура, . Бача, . Варга, О. Вісич (Ужгород), І. Волощук, 
І. алайда, З. анудель, С. анущин, З. еник-Березовська (Прага), Ф. он-
дор (Братислава), Й. оленда, . Дацко, З. Джупинка, І. Долгош (Ужгород), 
В. Житник (Київ), В. Жидліцький (Прага), О. Зілинський (Прага), В. Зозуляк, 
Ф. Іванчов, В. Ігнатовський (Пряшів), О. Ігнатович (Ужгород), А. Ковач, Ф. Ко-
вач, . Коцур, С. Кочерга (Острог, Україна), . Кундрат, Ф. Лазорик, Л. Лешка-
нина, Т. Ліхтей (Кобаль), (Ужгород), С. Макара (Банська Бистрица), О. Миша-
нич (Київ), М. Мольнар (Братислава), . Муличак, М. Мушинка, М. Неврлий, 
М. Неврла (Братислава), М. Немет, М. Олекса, Д. Павличко (Київ), . Падо 
(Кошиці), І. П’єщак (Прага), С. Пінчук (Київ), М. Роман, О. Рудловчак, Т. Са-
лига (Львів), М. Семко (Пряшів), Й. Сірка (С А), О. Талабірчук (Ужгород), 
Л. Тяжкий (Братислава), О. Фаринич (Пряшів), Й. елепець, М. курла, 
А. лепецький, І. лепецький (Прага), М. тець, Ф. траус (Братислава), 
В. Хома (Братислава), А. Червеняк (Нітра), В. Чернак, М. Чижмар та інші. З 
кожної наукової конференції вийшли наукові самостійні збірники або спогади 
про нього: Наукові записки СРУСР,  , (Пряшів, ), «Фрагменти. Іван 
Мацинський» у спогадах сучасників (Пряшів, ), «Мистецький світ Івана 
Мацинського» (Пряшів, ), «Час і пам’ять» (Пряшів, ), «   
– ,   -  » (Пряшів, ). Як бачимо, 
ні одному нашому письменнику не була дана така увага та шана. Це заслуга 
передусім за організацію наукових конференцій та видання книг-спогадів по-
ета М. Бобака.

Сьогодні, коли відзначаємо сторіччя від дня народження І. Мацинського, 
варто повертатися до його поезії, бо «...вона й історія твого народу  й несе в 
собі також його природу,  і все в ній виглядає, мов закляте,  така твоя в ній 
участь, любий брате! Треба і повчитись, взяти від нього те захоплення долею 
свого народу, його мовою, історією, боротьбою за своє вижиття і національне 
дозрівання, яке він прославляв у своїх творах.

и о о

v
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Слово про Василя Ґренджу-Донського
 на д  125 і  ід дн  на д енн   енд і нс к

ема с мнів , о Василь ренд а- онський нале ить до пер их за инателів 
та засновників модерної країнської х до ньої літерат ри і п бліцистики акар-
паття. то  такий В. ренд а- онський, який корист вався великим автори-
тетом не ли е в акарпатті, але й в тоді ній ехословацькій респ бліці та в 

країні
ародився 3.04.189  р. в селі Волове, зараз і гір’я акарпатської області 

в родині селянина. Від батьків спадк вав селянськ  нат р  і велик  працьови-
тість, потяг до правди і краси иття, які принесли йом  астя і горе. В е коля-
рем помагав батькам під ас польових робіт і в лісі, сл хав від них цікаві розпові-
ді-оповіді, легенди і пісні про рідний край, опри ків, які назав ди закарб вались 
 його пам’яті і допомогли йом  перебороти всі тр дно і, які йом  довелось 

за ити і дали матеріал для х до нього зобра ення. е 14-рі ном  надр к -
вали вір   газеті еділя , о виходила в дапе ті.  дитинства працював 
помі ником дяка- ителя, потім по тмайстра як листоно , зао но склав к рс 
горо анської коли, вив ив мадярськ  мов  і як 18-рі ного юнака мадярська 
влада послала воювати на східний ронт проти царської армії, де б в тя ко 
поранений і довго лік вався в лікарні в дапе ті. дно асно гот вався до зда і 
іспитів з к рс  торговельної академії. Встиг скласти іспити ли е за два рі ники 
академії, бо його знов послали на західний ронт воювати за інтереси Австро- 

горської монархії. от ю ись до іспитів в академії, одно асно відвід вав к рси 
образотвор ого мистецтва, бо мріяв стати х до ником-малярем. Він малював 
все иття. а західном  ронті став о іцером мадярської армії. Поверн в ись 
додом , вст пив  ряди мадярської ервоної армії. Після її поразки закін ив е 
два к рси торговельної академії і 19  рок  ерез ратислав  поверн вся до 

города, який в е б в як і все акарпаття  складі ехословацької респ бліки, 
де став рахівником Підкарпатського банк . ахівником працював потім се иття 
як на акарпатті, так і в ратиславі, де працював в агентстві кіно ільм  а  до 
виход  на пенсію 19 9 рок .

Після оденної роботи в банк  та в агентстві займався літерат рною та с с-
пільно-громадською роботою. В городі став леном Просвіти , її ільним 
представником, організатором багатотися ного Всепросвітянського з’їзд  в 

городі 193  рок , який, мі  ін им, прийняв присяг  такого текст : и всі т т 
присяга мо перед огом і світом, о не зре емося ні крихітки на их національ-
них прав, за свою країнськ  мов  і к льт р  і за правд  рад е дамо розп’ятись, 
ні  мали б зрадити країнський нарід . в організатором Пласт , секретарем 

р ества ова сцена , видавав рнал а а земля  19 -19 9 , б в 
організатором і секретарем пілки письменників і рналістів краю і її видав-
ництва, де вий ли, крім ін ого, і його збірки о  р ни  кра  та рвона 
ка а  1938 .

Але найбіль е користі він зробив  гал зі х до ньої літерат ри і п бліцисти-
ки. В е пер а його поети на збірка в и з рн м  19 3  викликала зна-
ний інтерес серед ита ів країнської і р со ільської орі нтації, бо б ла напи-

сана розмовною країнською мовою. Вір і мали пісенний характер, які асто 
нагад вали д ми араса ев енка. Але е біль е схвилювала ита ів збірка 
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ом рновим  19 4 , бо б ла написана онети ним правописом, яким 
корист валися  Великій країні. е б ла пер а поети на збірка закарпатського 
автора, яка б ла написана і видана країнською літерат рною мовою та й е в 

городі. бірка мала май е всі ознаки модерної країнської поезії і вона запо-
атк вала розвиток нової країнської літерат ри в акарпатті  0-х роках  ст. 

Від того ас  по ався процес розвитк  країнської літерат ри в акарпатті, хо  
і надалі існ вали р со ільські и карпатор ські автори, але в е відходили на 
задній план. аль, в 0-х роках празькі о іційні кола не підтримали змагання 
країнської літерат ри та к льт ри.. авіть В. ренд - онського еські андар-

ми в’язнили за вір  озділили країн  помі  ворогів . Вихід рнал  а а 
земля  19 -19 9 , д ею якого б в В. ренд а- онський, е посилив вплив 
країнської мови та країнської орі нтації на місцев  інтелігенцію, не ка и в е 

про селян. рнал встановив контакти із словацькими Slovensk  poh ad , 
еськими U- lok  рналами та рналами країни, які др к вали матеріали 

про його діяльність та даль их окремих літераторів и літерат р  акарпаття. 
е дивно, о тоді ня столиця країни арків видала поезії В ренд і- онського 

під назвою рнов  кв и о онин  19 8  та на два роки пізні е антологію 
країнської поезії акарпаття під назвою рун  ам  о на вва ати, о 

від того ас  країнська літерат ра, країнська національна орі нтація та свідо-
мість остато но перемогли в акарпатті. В ті роки його твори виходили в оригі-
налі або в перекладах  ьвові, Празі, ратиславі та інде. ак, лько ипей  і 

Підкарпатські казки   Празі,  Пря еві словацькою мовою I ko pe  та в 
ратиславі Pr hod  ša ličn ka .
В. ренд а- онський писав й прозові твори. по атк  видав ов анн  з 

ар а ки  о онин  19 8 , азу р  во  1930 , потім вий ли повісті 
та романи, як ро рови  ( )  ко и   кар а ки  роз -
ник  ( ) та багато ін их. Писав тако  драмати ні твори, твори для дітей та 
п бліцисти ні статті. в редактором цілого ряд  рналів і газет, як наприклад, 

а а земля , країнське слово , ова вобода . рядовий вісник .
В політи не иття В. ренд а- онський зал ився відносно пізно. А  1930 

рок  став спо атк  леном ристиянсько-народної партії, пізні е країнського 
національного об’ днання , яке відіграло вирі альн  роль  проголо ен-
ні і створенні самостійної та незале ної дер ави Карпатська країна. В. рен- 
д а- онський став прес-секретарем ряд . Карпатської країни. ер ава Кар-
патська країна, аль, проісн вала всього кілька годин 15.03.1939 , але її полі-
ти не та істори не зна ення велике. Проісн вала том  так коротко, бо мадярські 

а исти з боями ок п вали акарпаття і еська армія не клала опір, скорі е 
навпаки, переслід вала сі овиків та даль их захисників дер ави. ли великі 

ертви. еяким ленам ряд  на олі з президентом д-ром Авг стином Воло-
инном вдалося втекти за кордон, а В. ренд - онського мадярські а исти 

спіймали і посадили в концтабір, проти ого протест вали демократи ні сили 
вропи та А і після деякого ас  замість концтабор  одер ав дома н  в’яз-

нення, одня м сив явитися в андармерію. а допомогою др зів разом з ін-
ими патріотами втік ерез ихалівці, Ко иці  ратислав , де про ив до кінця 

свого иття. Про події, які відб валися протягом останніх місяців 1938-1939 років 
 зв’язк  з проголо енням дер ави Карпатська країна розповіда  май е день 

за днем  оденник  а   ор  ар а ко  Укра ни  Пи е в ньом  по-
зитивно і про пря ів ан д-ра вана П’ ака, дер секретаря автономного ряд , 
поета ореслава, поетес  і політи н  дія к  рин  евицьк , бо відстоювали ін-
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тереси країнського національного р х  і мови та негативно писав про лексія 
арини а, сл г  енцика і городського андарма Калиняка, бо вист пали 

і переслід вали країнськи орі нтованих людей. алі , о рин  евицьк  або 
когось ін ого із пря ів ан не б ло кандидовано та обрано в деп тати ойм  
Карпатської країни. акарпаття і Пря ів ин  він хотів мати спільно.

Під ас р гої світової війни  ратиславі ив під псевдонімом тепан ере-
зенко і вклю ився в анти а истськ  боротьб : ротапринтом видавав бюлетень, 
писав різні листівки, заяви, заклики, вір і, писав  закордонн  прес  про звір-
ства а истів в рідном  акарпатті та в лова ині. евидно, це зберегло 
йом  иття, бо КВ  1945 рок  його не схопило і не вивезло як ворога  в 

лаг. з акарпаття втекли в лова ин  і поет, свя енник та капелян сі овиків 
ореслав, поетеса рина евицька, поет едір азорик, д-р ван П’ ак та ряд 

ін их к льт рних дія ів, які боролися за Карпатськ  країн  і після 1945 рок  
зали илися ити в лова ині.

Після 1945 рок  він сподівався на повернення додом , в акарпаття і продов-
ити свою робот  на користь закарпатського населення та країни взагалі, але 

там його оголосили країнським б р азним націоналістом, ворогом радянсько-
го ре им  та країнського народ . Прорадянські закарпатські посадовці і деякі 
літератори зреклися його і дово нн  діяльність зас дили. Він побоявся поверн -
тися додом , об його не спіткала трагедія, як  зазнали д-р Авг стин Воло ин, 

тепан Кло рак та даль і закарпатські політи ні дія і, яких КВ  спіймало  
Празі і незаконно вивезло  оскв , хо  вони б ли громадянами ехословацької 
респ бліки, де загин в  в’язниці А. Воло ин та даль і дія і, . Кло рак та ін і 
б ли зас д ені в лаг. КВ  кало й ореслава, але йом  вдалося втекти в 
Австрію і далі в им, им собі зберіг иття. КВ  не задовольнилось і зм сило 

айви ий с д  Празі зас дити його на дові не в’язнення. Він зміг відвідати 
Пря ів та город а  після 1990 рок ..

Коли В. ренд а- онський не зміг поверн тись додом , то мріяв ити хо а 
б бли е до рідних Карпат,  Пря еві. Але там не знай ов підтримки, від в 
опір пря івських р со ілів і деяких людаків, то зали ився ити разом з др гою 
др иною арі ю, донько іркою і сином ваном  ратиславі. аперекір том  
встановив зв’язки з пря івськими країнськими к льт рними дія ами, газетами і 
видавництвом.  ратиславі допомагав редакторам Піонерської газети  др к -
вати країнські матеріали літерат рною мовою, перекладав словацькі матеріали 
і додавав свої власні твори. стрі ався з країністами ихайлом ольнаром 
народився в акарпатті , иколою еврлий певний ас ив на акарпатті  та 

ін ими. ені особисто вдалося з стрін ти його в редакції Піонерської газети  
195  рок , коли я працював на Повереництві кільництва. и трим вав він 
контакти із письменниками родом із акарпаття, які или в  . ороли , 

. ван ов, А. Карабеле  та ін. , не знаю. трах б в великий, ад е йом  б ло 
при ито ярлик країнського б р азного націоналіста і багато хто боявся на-
слідків, бо деяких і на их к льт рних та політи них дія ів б ло обвин ва ено із 
країнського б р азного націоналізм  і країнськ  ародн  ад  Пря ів ини 

ліквідовано. авіть на його похоронах не б ло ком  попро атись з ним із пря-
івських письменників, хо  він в е б в реабілітований, одер ав звання асл -
ений митець  і в е др к вався в лова ині в країнській і словацькій пресі.  
е не б в леном пілки словацьких письменників, і В. оз ляк, тоді ній голова 
країнської секції П, попросив мене, об я поїхав  ратислав  і попро ався 

з ним від імені країнських письменників лова ини.  поїхав. Похорон б в 
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скромний, цивільний, б ло всього десь 10-15 людей. тось вист пив, зда ть-
ся, від імені міністерства к льт ри і я від імені пілки словацьких письменників. 

країнське слово, яке він так любив і захи ав, б ло висловлене моїми стами. 
Похоронений він на цвинтарі лаві і  долі  олина соловейків  на алеї для 
видатних словацьких к льт рних, літерат рних і політи них дія ів.  ними разом 
ле ить в одном  ряді і В. ренд а- онський. аким способом дала йом  ан  

лова ина не ли е тим, о надала йом  дер авн  нагород  а засл ги  б -
дівництві  і асл ений митець , але й по есним місцем на цвинтарі. Але лях 
до того, об позбавити його негативного ярлика країнського б р азного націо-
наліста б в складний. айбіль і засл ги  том  нале ать перед сім, як на мене, 

ихайлові ольнар  та лексі и ани . . ольнар е 19 0 рок  відва ив-
ся в антологію астівка з Пря ів ини , яка вий ла в Ки ві, вклю ити 19 вір ів 
В. ренд і- онського, потім . и ани  надр к вав статтю  клі  19  рок  
і наре ті . ольнар підгот вав до др к  вибране ляхом терновим  19 4  і 
додав е свою аналіти н  статтю - передмов , яке вий ло  Пря еві. Після того 
вий ло вибране і в Ки ві, яке те  підгот вав . ольнар. годом в е не б ло 
с мнів , о В. ренд а- онський ніякий не б р азний націоналіст, але патріот 
країнського народ . о  ив з ви е сказаним ярликом  ратиславі, писав далі 

різні х до ні твори. азвемо хо а б деякі: а гратами , салка  антасти -
на любовна трагедія з карпатських гір, написана на основі повір’я верховинців , 

Пря ів ина , олоті клю і рібної землі , иротина . окаїк , р б , 
Партизани Пря ів ини , ини Верховини  та ін і. Після реабілітації вий ли 

др ком  Пря евіі ляхом терновим. Вибрані твори  19 4 , іся ні гр ні: 
поезії  19 9 , повість Петрик  19 3 , вір і для дітей е е вода з бере е ка  
1985 . разки його творів як країнського автора ехослова ини, бо  нього 

б ло ехословацьке громадянство від 19  рок , др к вались  різних збірниках 
– антологіях: озмова сторі  19 5 , Пелюстки провесни  19 , оня ні 
криниці  19 , Pod spoločn m ne om  19 9 , áno po arpatami  1983  

Srdce ako slnce  1983 ,  árpátok neke  1988 , Квіти з перелог  1988 , 
Карпатська замана  1990 , Веселка Карпат  1990 , Під синіми ескидами  
00  то о. ого твори виходили і в незале ній країні. . едака в антології 

Під синіми ескидами  написав, о за підрах нками доньки В. ренд і- он-
ського ірки, яка, гот ю и до видання в А зібрані твори свого батька, дій ла 
до висновк , о він як поет написав понад 1000 поезій, 13 поем та вір ових 
оповідей, як прозаїк – понад 50 оповідань,  повістей, як драмат рг – 30 драма-
ти них поем і п’ с, як п бліцист – понад 00 статей, репорта ів, нарисів то о. 

ля дітей написав велик  кількість вір ів і вір иків, 3  казок, 5 оповідань, 1  
п’ с та сценок. Він видав за иття 3  авторські книги. Все це склало 1  томів 
зібраних творів, які вий ли  Ва ингтоні А  накладом Карпатського оюз  
1988 рок .

акий б в твор ий доробок В. ренд і- онського.  ко ного його твор  ві  
велика і ира любов до свого народ , карпатської природи і ба ання ити разом 
в диній, соборній країні. ля нас нева ливо и він закарпатський країнський 
письменник, и пря івський словацький  країнський поет, він нале ить обом 
регіонам, але о він б в і написав гарні твори, які, крім ін ого, нес ть й інтер-
національний зміст  том  найкра ом  роз мінні цього слова. реба нам його 
твори надалі итати і ми до ита мось, о  нас із закарпатцями спільні корені і 
на е спільне майб тн .

а  ан
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(Улас Самчук ( - ), український письменник)p
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а обкладинці рнал  твори х до ника

 Д  (1911-1997 )

а пер ій сторінці обкладинки: ід , полотно, олія, 
80х 5 см, 19 8  на др гій сторінці обкладинки: і  ік , 
полотно, олія, 48х 5 см  на третій сторінці обкладинки:  сад  
полотно, олія 3х3  см, 1959  на етвертій сторінці обкладинки: 

і ніс , полотно, олія, 8х59 см.

   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
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