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Петро П Р Й ІС

аві о  Господи  
Ска и нам

П Р Т Ю СОСЮР

Виплива  Третя ота
за екраном голубим.
А проява чорторота
заклина  «Не люби »

Але як же не любити,
як не дихати мені?
Запеклася у блакиті
кров на дикому вогні.

Око п яного рубіну
задивля ться у даль.
На іздвяну Україну
насува ться орда.

Гасне сонце у Святині,
гостро пахне сивий сад.
І над серцем невситимо
Костомаха нависа.

Ми не вільні. У безодні
свище вітер ножовий.
Україно  удь сьогодні
і для вічності живи.

Не згина ться лозинка
у темниці кам яній.
Та гойда ться сльозинка
на вітристім знамені.
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о нема  щастя-злота.
Тільки січень молодий
Відплива  Третя ота
у космічні холоди.

c    c    c

отілося додому їм.
Вертали з далини,
з якоїсь невідомої
локальної війни.

Пропалені, просолені,
здорові і живі
Синам світили соняхи
на грані межовій.

Синам – зелена вулиця,
оркестру мідний спів.
Неначе все забулося,
неначе всі вернулися
з розпечених пісків

За танками остиглими
роїлася юрба.
Під чорними хустинами
чаїлася журба.

Віддаленими грозами
бадьорий марш бринів.

іліла насторожена
голубка на броні.

c    c    c

Навіщо, Господи? Скажи нам.
Алея цвинтаря трудна.

руском небесної крижини
білі  цинкова труна.
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Косинка траурна  Ой, синку
А мідь рида  і гримить.

ілу  мати холод цинку,
на кригу пада  грудьми.

По серцю крешуть автомати.
Зліта  цвіт, немов сніжок.
І на портреті гладить мати
колючий чубчик-їжачок.

c    c    c

Віче-вітчиме, стогни
е батьки не воювали,

а приречені сини
відійшли за перевали.

Спомин травами пропах.
Помолодшали ці війни.
Генерали з-під папах
поглядають на цивільних.

На лиці чужа печать.
Кожна квіточка бентежить.
І розпачливо кричать
юні дітоньки-протези.

f
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Олекса РІЗНИЧЕНКО

«Притча»

Він твердо й рішучо іде на Дамаск,
Душа його зимна, мов криця,
В ній жалости ані краплини нема
До тих, що повірили в ІНЦІ.
І йде до Дамаску Савло, щоби там
Вбивати прихильників того Христа.

Він їх запирав, замикав до в’язниць,
давав проти вбиваних голос,
був несамовитий, мов вовк до ягниць,
і знищував люто їх згола –
залізний, запеклий Савло-фарисей
шляхом кам’яним свою злобу несе.

І раптом! зненацька! неждано! як грім –
Із неба ясного пломіння
Таке неймовірне, що поруч із ним
І сонця померкло проміння.
Пропечені Світлом до денця зіниць,
Савло і супутники падають ниць.

І голос, Божественний Голос  луна:
«О Савле,  о Савле, чому ти
Мене переслідуєш? Проти рожна
Ногою осмілився пнути?!»
Питає Савло: «Хто ти, Господи? Хто??»
І чує: « Я – гнаний тобою Христос!

Але підведись, стань на ноги твої.
Тобі я з’явився для того,
Щоб вибрать слугою і свідком своїм –
Віднині служитимеш Богу.
Іди до народів усіх, до поган,
Творитимеш з них відтепер християн».
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Савло, що як звір, лютував, скаженів
Супроти Господнього сина,
Зробився Павлом, погасивши свій гнів
Любов’ю до Бога й людини.
Так з гусіні світлий метелик зліта,
Так зерно з землі колоском пророста.

Це диво із див, що Господь сотворив –
Із ворога стався апостол!
О Господи, на Україну воззри:
На ній ворогів – мов корости.
Коли ж де зберігся синок хоч один –
Та  й той не при Матері, блудний то син.

Сьогодні не ІНЦІ вмира на хресті –
Не можуть воскреснуть вкраїнці!
Навколо Савли скаженіють круті,
Наповнені люттю по вінця.
Пломінним вогнем Україна пала.
Савли! На коліна!! Нам треба Павла!

8
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Олесь ЛУПІЙ

НЕСКОРЕНИЙ НАРОД

Українці, знов над нами
Чорна зграя–хижаків.
Станьмо грізними рядами
Проти лютих ворогів.
Будьмо пильними, при зброї
Дні і ночі, кожну мить.
Світ побачить: тут герої,
Ворогам їх не скорить.

Хоч багато з нас поляже
У жорстокій боротьбі,
Але світові покажем,
Що не скоримось орді.
Станьмо так, щоб друг із другом,
Друг, як брат, друг, як оплот.
Світ побачить: ми – потуга,
Ми – нескорений народ»
Станьмо так, як запорожці,
Як повстанські вояки
І про гордих переможців
Пам’ятатимуть віки.

c    c    c

Українці, нас мільйони,
Станьмо дружно у колони,
Світ відкрився і настав наш час.
Станьмо в Києві на горах,
Над Дніпром, над Чорним морем,
І ніхто не роз’єднає нас.

Наші стяги жовто–сині
Бережімо, як святині,
Бо вони із глибини віків,
На герби прадавні княжі
Хай ніхто чужий не важить ~
То клейноди наших прабатьків.
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Хочуть знов нас обманути,
До старого повернути,
Як німу отару, у полон.
Нам дісталась добра рада:
В своїй хаті своя правда,
Рідна мова, пісня, свій закон.

c    c    c

Якщо Україна тобі дорога,
Не кинеш саму в небезпеці
І не поступишся злим ворогам
У смертельному герці.
Ти вже не злякаєшся, не відійдеш
На крутім перехресті,
У ворога землю свою відіб’єш,
Станеш лицарем честі.

Не варте нічого нікчемне буття,
Нудне існування, забава,
Бо є щось дорожче ніж власне життя –
Українська держава.
І ти захисник її, ти і творець,
Долаєш криваві безкеття,
А смерть у бою – це іще не кінець:
Герої ідуть у безсмертя.
Герої у душах нащадків живуть,
Дорогами рідного краю
Когорти нових патріотів ведуть
Й ніколи уже не вмирають.

Якщо Україна тобі дорога,
На чатах воюй до загину
І не дозволяй, щоб ворожа нога
Топтала твою Батьківщину.

ЧАРІВНА ПТАХА

Вона нечутно вдосвіта злітає
Сягнувши за далекий небокрай,
Там цілий день у просторі витає
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І зором обіймає рідний край.
Земля ж яка красива і багата
Та рани незагоєні ятрять…
Як погасити те жахне багаття
І зупинити смертоносну рать?
Нелегко бути птахою такою,
Спроможною долати сто вітрів.
Сміливою, готовою до бо.
І не боятись лютих ворогів.
Перелітати цілу Україну –
На південь, північ, з заходу на схід…
Хтось бачить тут лише нову руїну,
А птаха вірить: буде кращий світ,
А птаха вірить: схаменуться люди,
Самі зупинять цей шалений вир
І рідну землю захищати будуть
І берегтимуть благодатний мир.
Почався день і вже вона літає
І вже співає в цей ранковий час,
І так співає, наче промовляє
Палкі слова до кожного із нас.
Дай Боже, її ще довго–довго жити
І прикрашати український світ,
І людям щедрим голосом служити,
Удосвіта здійматись у політ!

c    c    c

Україна має свою мову,
І звучить вона продовж віків
Мелодійно і ненаказово,
І не треба їй помічників.

Дайте їй отямитися тільки
Після всіх знущань і заборон.
Змовкніть, фарисеї, недоріки,
Хай забуде про страшний полон.

Та імперська офіційна мова,
Що завжди звучала, як наказ,
І глушила рідну з напівслова,
Повсякчас принижуючи нас,
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Довго в Україні панувала,
І не проти далі, тільки зась, –
Горда Україна вже повстала
І свою свободу не віддасть.

Вже бубнявіють жилаві брості
Та усе в природі ожива.
Повнять, повнять суверенний простір
Українські молоді слова.

c    c    c

Такої мови не знайдете
На всій планеті більш ніде.
Ні автоматом, ні багнетом її не знищити, – святе
В ній кожне слово, сокровенне
І дане Богом для людей.
Цією мовою натхненний,
Народ в будуччину іде.
Такою мовою вітати
Сердечних друзів і братів,
І пісню радості співати
І впокоряти ворогів.

ДЕРЖАВА

Твоя держава – це не просто
Земля для роздумів і мрій,
То ж почувайся тут не гостем,
А будь господарем у ній.

Люби, шануй свою державу,
її клейноди, прапор, гімн
І її славу величаву,
Вона твій захист і твій дім.

А хто пройшов через Сибіри,
Того зустрінь і поклонись, –
За рідний край, за нашу віру
Вони страждали там колись.
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Страждали в холоді чужизни,
Терпіли злидні як могли,
Ідею вільної Вітчизни,
Як ім’я Бога, берегли.

Люби її любов’ю сина,
Будуй, твори, оберігай,
Щоб райдуга золотосиня
Щодня вінчала рідний край.

c    c    c

Молися Богу і змагайся
За Український вільний край,
Його свободу захищай
І ворогу не піддавайся,
Страшна війна вже почалася,
Уже палає небокрай.
Молися Богу і змагайся
За Український вільний край.
Бог допоможе у міжчассі,
Ти ж духом не занепадай,
Про свою клятву пам’ятай,
Якщо впадеш, знов піднімайся
Молися Богу і змагайся.

c    c    c

Настане час для України,
Знов воз’єднається вона,
Повернеться її весна,
Почнеться час золотоцінний.
Коли закінчаться ті війни,
Мине агресія страшна,
Настане час для України,
Знов воз’єднається вона.
Серед румовища й руїни
Калина виросте рясна
І рідна пісня голосна
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Понад просторами полине.
Настане час для України.

ЖИВЕ УКРАЇНА
(Для дітей)

Живе Україна на схилах Дніпра –
Держава свободи, краси і добра.
Живе Україна вже тисячу літ,
І нині шанує її цілий світ.
…Жила Україна, не знала біди,
Та раптом зазнала біди від орди,
Яка убиває невинних людей?
Яка не жаліє маленьких дітей,
Хотіла із нас – родових козаків
Зробити слухняних, покірних рабів
Та ми непокірні, ми вільний народ
І знаємо, як захиститись від орд.
І ми не збирались терпіти біду –
Б’ємо й проженемо московську орду.
… Живе Україна у наших серцях,
Живе Україна у селах й містах,
Живе Україна на схилах Дніпра –
Держава свободи, краси, і добра.

L
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ÏÐÎÇÀ
е д 

е д а а 1918-19 8  – словацький прозаїк, 
поет, драмат рг, кіноре исер. ародився 0 сі ня 1918 
рок  в Пря еві. Помер під ас зйомок одного зі своїх 
 кра их кіно ільмів – олодкий ас Каліма дори  –1  
сі ня 19 8 рок  в ратиславі.

еопольд агола після вход ен ня в літерат р  по 
р гій світовій війні і лютневого переворот  в ехосло-

ва ині 1948 рок  не піддалися тоталітарном  політи -
ном  та ідеологі ном  тиск , о кілька наст пних де-
сятиліть не ли е драмати но, але і трагі но позна ив 
роз виток словацького с спільства та к ль т ри. авдяки 
власном  досвід  прой ов пеклом концтабор , війни і 

ловацького національного повстання  не піддався дик тат  ідеї- ікс ехословацьких 
ком ністів одо поб дови нового с спільства» і тво рення нової людини .

сновна тематика його х до ніх тво рів – це итт ві колізії асів р гої світо вої 
війни.

 драмати ном  дебюті ати ок  е  лі  194  він розв’яз  проблем  еміграції 
та ставлення людини до батьків ини.  драмах отири сторони світ » 1948  та а-
мах  1949  поверта ться до иття . країни асів війни. Проблематика кон ронтації 
великої історії з історі ю особистості в основі п’ с зрілого письменника-драмат рга 

Плями на сонці  19  та н ерно  19 8 . 
 мал  словацьк  проз  40-х років мин лого століття . аго ла ввій ов оповідан-

нями та нарисами, о нес ть  собі відбитки во нного лихоліття. і тексти видр -
ковані  книзі стання справа  19 8 . ерої його прозових творів ив ть і діють  

ор стокій обстановці, пов’язаній з війною. Вони не ли е захи ають свою гідність, 
постаті високоморальні, вони напр ено кають істин , сповнені д м за  і про-
ти , мо ть і помилятися, але, наперекір орстокості, о їх ото , наполегливо 
к льтив ють  своїм стві людяність.

 його х до ньої прози виплива , о істори ні катаклізми відбирають  людини 
се.

(І )

е д а а

 
арак для оловіків номер сім б в одним з тих, які створювали зовні н  кільце 

табор . Півні но-східне вітрисько, о тепер серед зими кр тилося-вертілося, а  
з нього став сіверко, гналося до нього по всій дов ині, а коли набли алися с тін-
ки, б ло його ти завивати, як продира ться ерез ілини. м хн в  пол м’я 
гасниці і задіяв стра енн  гр  тіней, в якій надлюдські істоти мов иві дерлися по 
стінах, вза мно поглинаю ись, і тихо позб лися голів  кінцівок так нероз мно, о 
біль ість розвалилось на лі ка, де, зак тані  килими, розд м вали про те, о 
б ло і о, маб ть, могло б ти.
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 ко ним льодовим поривом біль ало сипкого сніг  навколо стін і під дерева-
ми, на ар вався на пла ах, не піддавався тепл , осідав навіть  волосся, ніби 

ось, о сюди не нале ить. оді озвався ало , безвідрадно зайнятий розз ван-
ням ва ких затверділих еревиків із застиглих ніг.

– реба ось робити, бо в одн  красив  ні  сі т т померзнемо.
– і ого не треба робити, – об рився на нього Клайн, людина із смі но довгими 

раменами, про як  знали тільки те, о е недавно б в бага ем. іхто його не лю-
бив і наперекір том , о б в один з найстар их, ніхто його і не ан вав, оскільки 
до ко ного звертався, ніби е постійно б в оптовим торгівцем з папером, а ніколи 
ме канець табор .

– і огісінько не треба робити, – наполегливо повторював Клайн, об це в не 
тільки ало , але і всі ін і. Він так давав зроз міти, о з ас , коли йом  забрали 
ма ток, нема  світі ні ого, о могло б взагалі мати якесь зна ення. еспокій-
но ле ав  ни ньом  ряд , постійно розмах вав довгими р ками. аптом ними 
сплесн в, мов кістяк, якого перед хвилиною розкивав вітер.

ало  ненавидів, хо а він б в мов азний і не втр ався  і справи, тільки 
дивився водяними, гол бими о има, ві но примр еними, ніби дивився до сон-
ця, нагад ю и зви к  хліборобів. ього ало  ненавидів, оскільки дра нила його 
впевненість, бо  тим підлам вав його власн .

– и, ало о, – Клайн підняв вказівний палець, – ти мав би сидіти на своїй коня-
ій задниці й зроз міти, о ти т т не на сво м  добре гно ном  полі серед овтих 

колосків ита, і не на сво м  прот хн том  задвір’ї, де постійно треба ось ро-
бити. А т т – зовсім ні ого. т весною не треба сіяти і взимк  не треба затикати 
мохом ілини. т нема пір рок . т нема зими, а після неї весни. т табір.

–  не знаю, – мимрив ало , як зав ди, коли боявся, о його втягн ть  даль-
 розмов .  цих юдей з міст  під р кою всілякі слова, які моро ать голов  і 

зм ють замовкн ти.
–  не знаю, – повторював, обірваний різким словом, – не знаю, як ви це д ма-

те. Правда, т т інак е, ні   полі.  не ка , о ви неправі, але я д маю: як о 
д  ерез ілини, то треба їх забити соломою або мохом. охом кра е.  мох  
т т досить.

– есять годин  каменоломі, а потім, об ми йом  й ли збирати мох, – наць-
ков вав Клайн проти ало а.

– Але  не треба а  так багато, – відст пав ало , –  вікна і навколо дверей, 
потім е  ілини.

Клайн з ним коротко з’яс вав:
–  ні ого не екаю від твого мох .
– е  не мій мох, я його і не вид мав, – захи ався ало , коли раптом виско-

ив ак, так його сі звали, і ніхто не знав, як добрався до цього ранц зького 
імені.

– дово, – кри ав. – епер б демо до білого ранк  сваритися, и добре мохом 
затикати ілини або ні, і як о біль ість  барак  проголос , о мох насправді 
допомага , то всі повилазимо надвір,  пітьмі відгребемо сніг, допоки не натрапи-
мо на мох. об вас сіх насправді орти забрали.

– ов и, – розмах вався переляканий Клайн, – и короткий для того, об проти 
мене ортів запро вати.

– Пане Клайне, ортам байд е, хто їх запро .
– и е молодий, аби таке твердити, – вивергн в із себе Клайн.
–  на вік не зва ають.. Ва  порядок, пане Клайне, там не ма  місця. е дохн ть 



15

там за якимось порядком, насамперед стар і, потім молоді, зовсім на сам кінець 
наймолод і. а мо право на рівноправність.

Клайн встромив прав  р к   свого противника.
– А я тобі ка , ти не ма  право на мене ортів визивати.
–   не дослівно на вас, – різко відповів ак, розсерд ений, о взагалі вст-

ряв з ним  розмов . –  їх на всіх кли , і нема ні ого проти, як о серед останніх 
візьм ть і вас.

Клайн розмахнеться мов стріла перед власним обли ям і раптом оп ска  оби-
дві р ки.

– асамперед візьме тебе. ебе, ак .
–   не вірю  ортів, – ак скалить з би, – я  осві ена людина, а не якийсь 

зам рзаний торговець.
– ебе візьме пер ого, – Клайн ка  підтримки в ін их, вклю но і зненавид-

еного ало а. –  вам ка , о його візьме пер ого.
– ене  – насміха ться ак.
– ебе.
– то мене прийде взяти
– орт, – хрипів Клайн, голос  нього перескак вав, р ками в повітрі над сво ю 

головою малював вели езні кола.
ак підій ов до нього, хопив його р ки, об перестав ними розмах вати, по-

тряс ним і зали ив його, ніби доторкн вся дохлятини.
– Ви мені не б дете ні ого пророк вати.  добре знаю, хто мене прийде за-

брати. ихав мені в обли я, коли вів мене  табір. ой самий візьме мене звідси 
 айданек. о но т ди. Але тільки мене. Ви те, пане Клайне. Вас ні. ільки 

мене. ам мене б д ть кормити глиною, та наскільки знаю свій л нок, він слабий 
і не витрима  цю гидот . Але тільки мій л нок. Ва  ні, пане Клайне. Потім мене 
б д ть бити ва ким прикладом військової р ниці, поки голова витрима . Коли 
вите е ця мозкова сопля, посиплють мене вапном. е із-за того, об я не смердів, 
пане Клайне. скільки мо  недосконале м’ясо, напевно, б де смердіти, скільки я 
б не стрим вався, а  поки зовсім не розкладеться. епер радійте над тим, о зі 
мною зроблять, тільки зі мною, бо вас і орт не візьме, ні той, якого я покликав, ні 

оден ін ий. Вас т т зали ать на насіння.
 цю мить пролетіло коротке поліно, кин те з к та великою силою, і вдарило  

двері. ак відско ив, об хилитись, потім підняв поліно, зва вав його в р ках, 
і, незва аю и на голоси, які його дедалі біль е закомкали, об наре ті за инити 
ці кляті двері. виля холодного повітря ввалилась  барак, але ак зали ився 
стояти спиною проти магаю ого вітр  ззовні й обли ям до барак .

Волосся йом  рвав зди авілий протяг і холод йом  поверн в розс дливість.
– то це т т кин в  – запитав, показ ю и на поліно.
– ак, за ини двері, – просив ало . – Прост ди  нирки, дістане  насморк, яка 

 користь з цього.
– о  знати, хто кин в поліно.
– Але  це не поліно, – втихомирював його ало . – е  зви айна колода.
Але ак вперто зали ався при поліні.
– то кин в оце ск рвене поліно, – кри ав, – е я б хотів знати.

ало ові не ли алося ні ого ін ого - ли е злізти з лі ка, обмин ти ака, коп-
н ти  двері, та гр бий ар сніг , який мі  тим назбирався, не дозволяв, об їх 
мо на б ло за инити. ігн вся і по ав пальцями терпеливо истити поріг.

ак і не вор хн вся з місця.
– о біса, хто це т т кин в  апит ю востанн . ені все одно.  його кин в  



16

той самий к т, звідки прилетів, і заклад ся, о вб’ю хо а б одного негідника, як о 
не двох.

Коли збирався кин ти поліно і злісно розгойд вав його в р ці, поба ив оловіка, 
який повільно до нього набли ався. ак його не знав, навіть коли з пинився під 
світлом керосинки.

–  не б д  ні з ким битися, – сказав і намагався застібн ти пасок.
– и хто  – накин вся на нього ак  від айд ності, о не міг без викр тасів 

нава итись вбити його.
– ене звати Каро.
– ені плювати на це, як тебе зв ть. А хто ти такий, о кида   мене поліна
–  т т новий, – продов вав Каро. – Приїхав останнім транспортом. ас б ло 

ли е десятка  товарном  вагоні, а місця б ло для сорока. ам по астило, воно 
не зав ди так.

Він втратив нитк   розповіді, коли ак на нього допитливо дивився, ніби йом  
на ньом  ось не сподобалось.

–  тебе якась дивна голова, занадто велика або ось таке.
– , і, – підняв її, об не сиділа  нього постійно накриво, – і о таке, о вона 

велика
– і ого. ай б де, скільки їй заманеться. Але вона велика, мов гарб з, – пост -

пово зникала його первісна лють.
еякі його обст пили, а  тепер за ва ив и, б ло це неймовірно звор ливе і 

смі не, коли покірно перемі ав голов , об не казали, о її хова . ла велика, 
непропорційно велика до його короткого тіла. ом  не зава ало гл з вання і б в 
охо ий при днатися до тих, які насміхаються, долаю и соромливість, але  цьом  
пере код ав йом  ак. ой від нього і не відліпився. апевно, вва ав справ  е 
не завер еною. оторкн вся його поліном і по-діловом  запитав:

– , головань
–  мене насправді велика голова, – визнав Каро і виправдов вався. – аб ть, 

це така хвороба, о  мене велика голова. кільки пам’ятаю, то зав ди такою 
б ла. а світлинах, де я б в малою дитиною, там е голова така, як ма  б ти. А  
пізні е, маб ть, по ала рости вид е, ні  я сам ріс. Але це я в е не пам’ятаю. 

е б ло д е давно.
– ідолаха, – ак кин в йом  поліно під ноги.
– е в ніяком  випадк . е, властиво, не болить, як, ска імо, п хлина. Але  це 

прецінь хвороба.
ало ові наре ті по астило за инити двері. отів б ло ось сказати, однак, 

поба ив и ака е постійно  погрозливій позиції, а с ковате поліно поблиз , 
відверн вся від нього і розвалився  лі к .

–  в е роз мію, – ак вбивав його поглядом. – о е  мені сказати, о ти 
невдаха, йолоп. Але це ні ого не міня .

– і, я, властиво, ли е про те, о ви вва али мене бідолахою і, маб ть, від-
вали обов’язок аліти мене, в таком  випадк  – це б не б ла провина, оскільки 

моя голова велика саме так, як, ска імо, нога або  т не треба ні ого прид м -
вати. осла вид е ні  поперек, напевно, й том  така велика. Але з цим мо на 

ити.
–   цій вели езній голові, олові е підлий, ти не зміг ні ого кра ого прид мати, 

ні  кин ти оте поліно  и свідомлю , о я мо  зробити твоїх дітей сиротами 
скорі е, ні  ска е  а .

–  мене нема  дітей, – по-діловом  говорить Каро. – інки мене не хо ть.  
том  й справа.
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–   постійно говорю про поліно, з яким ти на мене націлився. е не вклада-
ться  твою бельбех

– ате, о иясь голова біль а ні  треба, ніхто не ма  право насміхатися з неї. 
Ко ен на ін ом  місці  недосконалим. Ви д майте, о вам заманеться, – Каро 
хотів відверн тися.

ака е біль е розсердив оцей карлик з головою, яка нагад вала гарб з. хо-
пив и його за комір, притяг до себе.

– на , о я д маю  е, о  тебе надіто на иї, насправді не мо на назвати 
бельбехою. е гарб з.

– е по инаймо бійк , – просив Каро, – я обіцяв мамі, о ніколи не встряватим  
 бійк .

– ені по астило, га
–  навпаки, – Каро скромно відст пив. – права в том , о я д е видко втра-

аю рівноваг , як о пр дко р  з місця. е, напевно, пов’язане з тим, о я вам 
в е пояснював.

–  не проб й, об я полагідні ав, клоп якийсь. е мене не цікавить. дине, о 
мене цікавить – це оте поліно. ого ти його  мене кин в

– асправді не встряваймо  бійк , – просив Каро.
– е встряваймо, не встряваймо, батька твого грі ного. Але торохн ти мене 

цим поліном, яке б і вола вбило, до цього ти б в готовий, об тебе орт зяв.
Клайн ортів е постійно не переносів. Виско ив, ніби ось його к сило і з 

ви анням розб див тих, хто в е давно спав.
– е вере и, пане Клайне. Ви ма те наймен  при ин  т т вере ати, – заго-

родив йом  дорог  ак.
Клайн  від об рення бризкала слина, коли він розт ляв г би, якими не опан -

вав.
– ом  ти на ко ного кли е  ортів   на цього.

пинив ись  світловом  колі, оберн вся навколо сво ї осі, ніби закликав 
весь барак.

–  вас питаю, ом  він на ко ного з нас кли е ортів. ом
– амовкни, – від товхн в його ак.
– им е ми для тебе, о кли е  на нас ортів, а хто  ти такий, о наказ  

їм, кого їм взяти  юци ер
–  з тобою не розмовляю, торговцю з папером і мі ковиною.

вою злість ак тепер й ов виливати на Карові. бр ився на нього саме 
тоді, коли в е д мав, о ак і заб в про нього.

– ого ти т т стої . к мам ла
– и  прецінь розмовляли, – Каро перекин в ва к  голов  на праве пле е.
– варюко, я  тебе питав, ом  поліна до дверей  насправді хо е  приманити 

сторо ів  обі їх треба, або, просто, ск а  за ними.
Каро зраз   по вався підбадьореним і не прихов вав цього.
– е  два запитання, або і біль е.  поліном не б ло так, о я його кин в до 

дверей.  цілився на вас, але воно висковзн ло мені з р к, коли я замах вався, 
от е, я і не попав.

– Ка е , о ти т т новий, – ак вирі ив, о підгот  йом  привітання, про яке 
ли  так не заб де.

–  новий, але в е звик, – ті ився Каро і приводив ака  від ай.
– Але я  до тебе звикати не б д . ом   ти кин в це поліно  о е, ти ідіот
– Ви  таке казали, – епотів Каро. – Про таке не мо на говорити.
– и той, хто мені б де визна ати, о мені говорити.
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– е я не сказав, – Каро знов  відверн вся, об вийти з ці ї справи, з ці ї 
розмови. – Але  про таке не мо на говорити. Ви один не мо ете знати, и се 
пройде так, як ви перед тим сказали.

ака зяла е біль а лють.
– о я перед тим сказав  – він ревів, ніби йом  прий лося домовлятись з 

гл хим.
– о я сказав, об мене навстоя ки паралі  зяв.
– іхто не зна , о б де, – незроз міло процідив Каро, десь боля е поранений, 

ніби й не нава вався запере вати.
– о  таке я сказав  о сіх нас забере орт. е я сказав.
– е ти й сказав.
–  так воно б де. абере нас. асово і по одном , ко ного окремо, гарно за 

р к , або орстоко за патли. ікого не ли ить, хіба навмисне, об потім сам захо-
тів, аби його наре ті прий ов забрати. ак воно б де.

Кар  зва ила голова перед і здавалося, о впаде на неї.
– е мо на знати, – запере вав Каро, – прецінь не мо на знати, и воно б де 

так, або інак е.
– ак воно б де. о но так, – ак гавкав весь оска енілий, о зв’язався з отим 

пертягою, о його перед сіма прини вало. близька глян в  його кр глі і ясні 
о і, трохи переляканих і сполоханих, мов о і дитини, яка б ла свідком страхіття, 
яке сприйма , але не роз мі  йом . Крім цих о ей, ли илось його обли я, неви-
разне і смі не. Він тихо запитав:

– А як ви зна те, о воно саме так б де
– ертві мі  собою епо ть, – ак  захотілося по арт вати із серйозною 

міною.
Каро побілів.
– ертві
– ак, мертві. ва мільйони мертвих приходять ко ної но і  мій к ток і один за 

одним звіряються мені, як з ними б ло. А як б ло з ними, так б де і з нами.
оловік з великою головою придер вався краю стола, оберн вся на верть 

кола біль е, ні  йом  треба б ло, об вайл ватим кроком подався назад  свій 
к ток, зали ив и кільце світла від гасової лампи з таким з силлям, ніби з нього 
визволявся. ось гнітю е огорн ло ака. е б ло з ким поспілк ватися, не знав 
им по ати. азад йом  не хотілося, а бл кати по барак  тако  не б ло ба ання. 

в май е радий, о раптом від инилися двері, вій ов сторо   орній ормі. 
тр сив із себе сніг, даремно засвітив ки еньковий ліхтарик і сказав:
–  вас постійно ст кіт і б а. Але як о одного з вас торохн .

е закін ив ре ення, оскільки не знай ов відповідне закін ення, то й заговорив 
із самого по атк .

– Але  вас, на сімці, постійно ось ді ться. то т т к рив
ак стояв найбли е, то  не б ло ін ого виход , як відповісти.

– іхто, пане нагляда .
– і дверима ніхто не грюкав  – ліхтариком націлився на гр ди ака.
–  бився, – ак сміхн вся, бо добре знав, о саме із-за того його сторо і й 

люблять. – Правд  ка и, я т т відл пцював одного з тих нових.
– е їм і нале ить, – ті ився нагляда . – А ом
– и е так, об загарт вався.

агляда  на радо ах а  плескав  долоні.
–  зраз   і под мав, о це ти, о ти перемалював  обли я Клайн .
– і ого подібного, тарих баб не б’ю, – сказав  напрямк  до Клайна.
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Він досягн в свого. агляда  розсміявся і погасив ліхтарик, им дав зроз міти, 
о він т т не ли е о іційно. По ав дра нити Клайна, бо любив цю гр .
– и в, Клайне  и його в  ак дав тобі по з бах без того, об доторкн ти-

сь тебе. и мені такий противний. Веди себе, як м ина.  тебе  р ки довгі, як  
мавпи. о біса, Клайне, ти нік ема.

агляда  дав би ти невий заробіток, так йом  хотілось розва атися, об ско-
ротити отиригодинних обхід, бо  полі завивала морозна ні . Але не так просто 
б ло дістати цих оловіків  справ ню бійк .

– ак , – нетерпеливо виг кн в нагляда , – ан , зроби ось з цим Клайном, він 
е і не вор хнеться.
–  б охо е, – Клайн вникав  свою роль без підготовки, – але не хо  зблизька 

дихн ти на нього, об не отримав малярію, о трясе людин , а  з би випадають.
 це нагляда еві сподобалось, зали аю и барак, голосно сміявся.

– о ти, властиво, витворя  – зверн вся до ака ало , звісив и ноги з лі ка.
– і ого, богобоязливий господарю. ере  ва  кір . В е пора, об ти до 

цього і сам док мекався.
– ей справді под ма , о ми підлі свині.
– ені плювати на це, – запере ив незацікавлено. – о він под ма , це його 

справа. о а б і под мав, о ти истий і непоро ний, мов огородиця, ти д ма , 
о ви ле тебе  газов  комор  люкс поїздом  ля ко ного з нас підготований 

вагон для перевезення х доби з одним віконцем з ратами.
–  насправді не знаю, о ти роби , – ало  тер собі обли я великою доло-

нею. Потім перевалився мов підр баний, на голов  натягн в сиве кривало, яке 
смерділо на таліном і оцтом і засн в мов камінь.

ак розз вся, виловив звідкілясь з під ивки під паз хою недок рок сигарети, 
запалив його від гасової лампи.

іхто не обізвався, хо а ак визивно оглядався навколо, подразнюю и сво ю 
роздратованістю.

ом  здавалося, о всі в е засн ли, або намагаються засн ти без дрімання 
так, як вмира  той, кого потрапили  скроні, або вони, просто, не хо ть побороти 
людським голосом т  нелюдськ  ти , яка знов  запан вала.

зовні долинало г ркотіння і б ло незроз мілим, о г ркотить, коли надходить 
снігова б ря.

ало  б в правий, промайн ло  голові ака, сто разів б в правий. реба іли-
ни сильні е затисн ти. айкра е мохом. кби  цього ало и не б ло сільської 
поганої зви ки говорити про ко н  рі  за і проти, мо на б ло його терпіти.  з 
Клайном мо на б ло вийти на один лях, якби  нього б ло хо а б трі е ки люд-
ської гідності. кби не гнівався, коли я лаю і не підскак вав на лі к , коливаю и 
довгими ко латими р ками як мавпа.  якби  все не с н в свого носа, якби день і 
ні  не ліпився на п’яти. кби людина взагалі не мала нікого навколо себе. о а б 
на хвилин  об се орт забрав.

ороз пробіг по спині, мов стонога, він піддав себе цьом  по ттю без огиди, 
однак негайно притисн вся бли е до ирокого зігріваю ого поперек  ало и, з 
якого і ерез кривало сяяло тепло, і так засинав, немов за великою сільською 
глиняною пі ю, яка грі  сю довг  замов  ні , о май е ва ко повірити.

о світанк  б ло е далеко, коли ака розб див пригл ений та невтихаю ий 
епіт. ва но присл хався.
– вері риплять, – по в ийсь голос, – бо вони від инені.

ільки-но притисн в примр ені повіки, об наздогнати зникаю ий сон, від в 
на литк  июсь р к .
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– ак, – епотів той самий голос, – ти спи
е ві сні не да  йом  спокою цей козя ий голос Клайна. овгою мавпя ою 

р кою досяг до його ніг без того, об злізти з лі ка.
– ак, – з непоко м повторював Клайн. – ак, двері від инені.

а підтверд ення Клайнових слів двері зарипіли. лідом за тим прозв ав др -
гий дар дверей і знов  протя не рипіння.

– вері постійно від инені, – прид ено заїкався Клайн і смикн в під коліном 
ног  ака. ак підтягн в коліна а  по бород , зак тався  ковдр , никн в, прав-
да, дося ності пальців Клайна, та сон розвіявся.

Але Клайна так і тепер не позб вся.
– ак, дивись, – Клайн і надалі приставав, – двері е постійно від инені
–  ні ого не ба , – позб вся його ак з-під ковдри.
– е треба ба ити, – Клайн в е його втомлював, – , як скриплять  к о 

скриплять, то вони від инені. Клян сь, о вони навсті  роз инені.
– к о від инені, – ак обірвав його різким словом, – іди їх за инити. ені 

тако  стра енно холодно.
Потім, об дати зроз міти, о для нього справа з від иненими дверима скін и-

лась, позапихав краї ковдри під потилицю.
ря надворі ослабла, холод зростав і вливався  барак. Протяг зав ди хопив 

двері і т т е вдарив проти не ільної рами.
– ак, – озвався Клайн, епотів зі страх , який його д ив. – ак, т т протяг, 

від инені двері риплять.  так не мо  спати.
– Підніми свій мавпя ий кістяк і за ини їх.

ак не лін вався вийти з-під ковдри і розігнався на Клайна.
апро д Клайн не хилився, як зви айно, і як не мо на б ло ін ого о ік вати, 

стримав дар, е тісні е наблизився до ака і не зва ав на нього.
– ак, ради милосердя о ого, хтось там стоїть. – Клайн тр сився, не знаю и 

ом . – ам, біля дверей, постійно хтось стоїть.
– ай мені спокій, – погрозливо радив йом  ак. –  м  рано-вранці йти  

каменоломню.
– ак, подивись. там, – т рхн в вістрям ліктя ака до ребра. – тоїть. ак, 

бігме, я ли  так не ка . Але як там мо е хтось ли  так стояти  о він там ро-
бить, ого постійно стоїть і не простягне р к , об за инити двері. и б стояв так 
 дверях ціл  бо  ні

– ай собі там стоїть, а  поки його орт не візьме, – ак перевалився на др гий 
бік, бо від в Клайнові г би на в х . ив вався, о і наперекір том  роз мів його.

– Він постійно б’  ногами об поріг, коли двері йд ть при инитись, але їх ніяк 
не мо на за инити. ак, ти , тепер я це ітко ба . і двері ніколи зовсім не 
за иняться. Він  них стоїть і дивиться на підлог  або на свої ноги, не знаю. е 
дивиться надвір, ні  барак, постійно ось переклада  на підлозі. Він, властиво, 
тими дверима вор ить. ак, ом   він ними вор ить, коли вони риплять, коли 
холод такий нестерпний. ак, заради ого це все робить

ак від товхн в його від себе, біль е з по ттям відрази, ні  силою. Піднявся 
на лікті. Притисн в верхні повіки проти ни нім, а  бризн ли сльози. Потім повер-
н вся до дверей, звідки д в гострий півні ний вітер. В т   мить пальці заклякли, 
кісто ками протирав о і. о а і  нього б в закалам ений зір, зраз   розпізнав, 

о біля дверей не все гаразд.
– ого там стої  – накин вся на того біля дверей. ди, до біса, спати.
– е йде, – Клайн прихов вався за спиною ака. – а и    тобі казав. 

Постійно там стоїть, як і рані е. і ого не допомага . Поки я тебе розб див, то 
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і я йом  радив, аби там не стояв. іль е години не мо  і о і закрити, а той 
там постійно робить одне і те саме. ягне ноги  ва ких окованих робо их ере-
виках і копа  ними  поріг, не дозволить дверям за инитись, зали аю и їх рипі- 
ти.

ак коротко розглядав тінь ці ї людини. ого р х тіла, о пост пово й ов від 
пле ей до ніг, не доторкався землі. ой повісився, промайн ло  голові, раптом і 
сказав:

– Повісився.
– о  – Клайнові наре ті стало лег е. – и сказав, о він
– Просто, хтось там повісився, на р к  дверей.
Клайн по ав з переляк  тягти ковдр  з ака.
– ак, а о б де тепер
– епер б де д ти а  до самого ранк , двері  від инені, – ак знов  приліг.
– о б де тепер з цим  – нетерпля е хотів знати, ніби він сам там висів.
– і ого, – ак вдавав спокій. – Повісився. епер в е ли е похорон.
– о е, хтось з на ого барак , – сказав Клайн ак , об той не засн в. – а-

певно, з на ого барак . е мав би я розб дити людей
– ля ого  – ак силк вався до бр тальності. ось його т ди гнало. Але 

Клайн ніяк не хо е від епитись від його лі ка.
– ля ого  об ми ось організ вали. ак, розб ди ало .
– е треба.
– ак, – аптом Клайн озвався власно, або так, ніби наказ  і тим самим не 

мо на не виконати. ака а  стр сон ло, коли це від в. ом  й вперті е зреаг -
вав.

–  тебе не тільки мавпя і р ки, але е й ви и , мов мавпа.
– озб ди ало , – Клайн стояв на сво м . – ало  б де знати, о треба роби-

ти. ало  не ляка ться, не боїться.
ак вирівнявся, сп стив и ноги з лі ка і розкри ався на Клайна.

– то ляка ться   ого
– аб ть, і том , о ти в ора ве ері навро ив, – про епотів Клайн. – Прига-

д
– агибель світська, – зраз   по ав захи атися, не знаю и, як це трапилось. 

– и, мо е, я його там повісив
– ак, ми ні ого не зна мо, – Клайн побла ливо промимрив, але строго, тіль-

ки-но опинився, так би мовити,  своїй кірі. –  хо  сказати, о не знаю, хто 
його повісив.

– айскорі  сам повісився. Власними р ками.  о ей йом  мо на б ло про и-
тати, о він одної гарної но і власними р ками і без галас  повіситься на дверях. 
о но так.

В ти і, яка запан вала, по али с н ти присмерки, а  настільки потемніло над 
лі ком ака, о він опинився  центрі пітьми, о не б ло ні им при мним, ні  би 
попав  їдке світло. ов ки по ав вз ватися, тільки так, без он я, прямо на босі 
ноги.

арак б в повен людей, зм ені б ли ле ати  двох рядах над собою, біля 
одної стіни навіть  трьох рядах, але тільки ак піднявся з теплого проле аного 
місця  непривітний холод, який сім проникав, тільки не потом. ак його постійно 
витирав на обли і. аяв їх, проклинав і посилав  пекло, ніби його хтось зм -
вав встати посеред но і до приголом ливої роботи  каменоломні.

– то стоїть над порогом  – запитав Клайн, як хтось, ком  довірили з’яс вати 
справ .
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– ей не стоїть, а висить, – ака це е біль е розлютило, о в асно не поз-
б вся Клайна.

– обі байд е, хто там висить
– і. ені б ло б байд е, якби ви б ли цим пові еним.
Клайн не звертав ваги на ці слова, провів ака кілька кроків  напрямк  до 

дверей, з пинився біля стола і прид ено зойкн в:
– ак, тепер ба  його обли я.
– Клайн, сміливо мо е  говорити вголос. Ви  його не повісили, і я його не по-

вісив. Просто,  його великій голові не б ло все гаразд. ора вве ері заявляв, о 
цей його гарб з не працю  як прийнято.

–  поліна кидав, ніби б в з тих,  яких піна з в ст лізе  – здалек  говорив до 
нього Клайн.

– нак е це б ла зовсім тиха істота, але несповна роз м , – говорив ак для 
себе, ніби хтось його про це питав.

– им поліном він міг тебе на місці вбити, якби  тебе потрапив, – Клайн розма-
х вав вайл ватими р ками, ніби намалював магі ні знаки надприродної вели ини, 
поки слідк вав за аком, як підій ов до дверей.

– юди з такими головами не кін ають добре, – відповів на докір, який тільки 
він в.

Каро висів на сво м  поясі, здавався якимсь ви им, ні  б в ивим. олова  
нього б ла ли  так похилена вбік, ніби хотів зниз  подивитися, як це зазви ай  
сором’язливих б ва . А ноги волоклися по землі, то т ди, то сюди, як його двері  
протязі потягли, рипля и під незви ною вагою.

– тав на коліна, об повіситись, – зверн вся ак до Клайна, коли хотів набли-
зитись до нього.

– А я зав ди д мав, о треба б ти високо над землею, об людина могла по-
віситися, – стиха сказав Клайн.

– ре тою, о мені до нього, – тихо промовив ак.
а потилиці від в гострий погляд Клайна, і не знав, о йом  робити, аби ли  

так не стояти. ахилився і попросив Клайна:
– Потримай його, поки я його здійм .

днак не екаю и на нікого, хопив тіло пові еника лівою р кою, підняв и тро-
хи, об зняти пояс з р ки.

 після кількох спроб це йом  не вдалося, хо а допомагав собі пле ем та й з сі-
ї сили пирався проти порог . Коли глян в назад, об покликати Клайна, поба ив 

біля себе ало , ззад  темніли даль і постаті. е р халися і не робили ні ого, 
тільки вт пили зір перед себе, о ік ю и, о б де.

аке мертве тіло стра енно ва ке, говорив ли  так для себе ак, і об не 
д мали, о ника  їх погляд , оберн вся до них. агато з них сиділо на спинках 
лі ка, ніби й ні  не б ла. иділи, підтягн в и коліна під бород . тось засвітив 
ламп , пітьма в к тках стала е г сті ою. Всі мов али й ніхто не зловив погляд 

ака. тояли там, вростаю и  с тінки, мов замовлені свідки, зали аю и ака 
боротися з тілом, яке звисало на р ці дверей. тояли там, ніби це не б в їх мер-
твий, але тільки ака. Коли ало  р ив з місця, ак зібрав сі свої сили і різким 
ривком визволив тіло Кара. ого голова схилилася на пле е ака. ак гримн в 
дверима і е довго після того стояв тихо на колінах, зовсім пригні ений і не кликав 
нікого, об допоміг йом  зняти мертвого, який привалив його. аптом б в ва кий, 
мов гора.

                                                                   Зі словацької переклав
                                                                    Іван ЯЦКАНИН
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Григір ТЮТЮННИК
У Києві відкрили нещо-

давно меморіальну дошку 
письменнику, кращому ук
раїнському новелісту другої 
половини XX століття Григо-
ру Тютюннику (19311980) 
на будинку, де він мешкав 
упродовж 19671980 років 
за адресою: вулиця Миколи 
Раєвського, 28.

Григір Тютюнник був майстром короткої прози. Вашій увазі пропонуємо один з 
його прозових творів.

Три плачі над Степаном
Ще Степанові Дерев’янку не було Й тридцяти п’яти, як він помер. Доконала чоло-

віка якась недуга. І то враз.
У п’ятницю ввечері приїхав з Кременчука, повечеряв молоком, бо нічого вже 

йому не їлося, окрім молока, приліг полежати з дороги, та так йому занемоглося 
(чи після вечері тілові млосно стало), що сказав жінці:

– Мабуть, я, Маню, сьогодні вже не буду машини у двір одганяти. Переночує й під 
ворітьми. Піди, як не дуже вморилася, у кабіні вимети і дверцята заразом позами-
каєш. – І подав жінці ключі од машини.

Маня, Степанова жінка, вже давно не кохала свого чоловіка, як усі, бо раз людина 
слабне з року в рік, зо дня на день, то де там те кохання візьметься. За жалем немає 
йому місця в душі. А жаль той щоденний – і до нього, і до себе. Хоч і зморена при-
йде з телятника – звісно, яка там робота, – а інколи та й гляне в дзеркало: брови 
ще молоді, чорні, блищать просинцем (такі чорні), в стані тонка, навіть під старим 
чоловіковим піджаком угадаєш, що тонка; груди високі, не вицмулені дітьми, ді-
воцькі ще (одне лише дитя й народила за дванадцять років заміжжя) – жити б та 
кохатися...

То тільки зітхне.
Інша, звісно, вже давно б когось та підпустила до себе (хіба мало тіней у садах 

місячної ночі!) та й доцвітала б собі тихцем у краденій парі. Так то інша, не Маня. 
Не слухало її серце розуму, хоч той, бувало, й озивався: ні до кого не наверталося.

– Чудна ти... – гув колись їй просто в обличчя, в очі потуплені Батюк Сергій, бри-
гадир наймолодший, недавній солдат. – Думаєш, я не бачу, як тобі?.. – І крутив паль-
цями ґудзик на Маниному піджаці, розстібаючи.

Було це ввечері, в тому ж таки телятнику, за купою підстилки. Нахилилася до 
ясел останнє теля в’язати, а він – де й узявся – торк за стан обіруч, і пальці до грудей 
тремтячі побігли...

Тоді розстібав ґудзик. Довго, бо тільки вчора пришила. А як роз« стебнув і гру-
дям стало просторо, сказала:

– Пусти.
І пішла. А вже з воріт обернулася:
– Теля дов’яжи. Бо вкинеться в ясла – сам заплатиш...
Того ж вечора прийшов з роботи Степан геть виморений і забажав покупатися. 

Субота до того ж була. В ночвах мився. І Маня, тручи йому спину намиленим но-
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совиком, прикушувала губу, щоб не заплакати: так і гурчала рука по Степанових 
кісточках, а коліна стриміли з ночов такі гострі, що хоч стріляй із них. Не заплакала, 
однак. Хіба ж він не втямить – чого?..

Взяла ключі, віник, ганчірку і пішла до машини. Степан був шофер (як і хазяїн) 
– чепурун. Усе за його руками, як за весною, так і зеленіло: двір замете – то вже не 
двір, а світлиця; хлівчик зробить – то вже терем; яблуню посадить – то вже будуть 
яблука, а не сама назва. Такий. А машина? Що з неї, як подумать, вичепуриш? Купа 
заліза, та й годі. Ба ні: кожну пилинку здмухне, перш ніж за кермо сісти. І миє щодня. 
Як не сам, то її, Маню, покличе, щоб допомогла. А може, щоб удвох, щоб і вона поруч. 
Та бувало це колинеколи. А частіше сам порався. «Ти й так виморилася», – скаже. 
І гладить, гладить її очима. Спиною до нього обернешся – і спиною чуєш: гладить...

Прибрала кабіну, сидіння, прилади, скло витерла, замкнула дверцята (навчив 
колись) і пішла в хату.

А за хвилю виметнулася на ґанок, з перильцями, струганий, зелений при ве-
чірньому місяці, – і впала.

– Ой людоньки!.. Ой людоньки!.. – тільки й вистогнала. Почули сусіди – хата ж 
коло хати, – набігли з усього кутка.

Хто втовпився – у світлицю, хто ні – попідвіконню стали. І дивилися мовчки в 
шибки: на дивані, застеленому чистим ряденцем, у сірій сорочці до білих ґудзиків 
– вічна та сорочка! – голічерева лежав Степан. Руки складені на грудях (так любив 
спочивати), а очі в стелю, тільки в стелю дивляться...

Затулила йому очі котрась із старших, кмітливіших. Кинулися до Мані, підвели, 
зомлілу, однесли на руках у хатину. І доньку, теж Маню, що гралася з дітьми в дру-
гому кінці вулички, покликали.

З того й почався похорон.
Хтось побіг до голови колгоспу додому сказати: треба труну і духової, бо так і 

так; когось виряджали покликати Степанову матір, що жила по той бік мосту, і на-
казували шепотом: «Та, гляди ж, зопалу не кажи, а натяком». Кому ж діла ніякого 
не випало, ті ще довго стояли за ворітьми, зітхали, бідкалися над Маниним горем 
– отака молода і вже вдовиця – та згадували Степана. Вже згадували.

– Ще ж учора приходжу, а він саме вишні в саду кропить віником. «Позич, – кажу, 
– цвяшків шальовошних». – «Зараз, – каже, – дядьку, скільки вам?» Тоді ще й пере-
брав: котрий із зянком, погнутий чи головка збита, одкинув, а ті дає. Такий моло-
дець. Інший не признався б, що вони в нього й є...

– А я колись бачу: несе в лантусі грушеня, вершечок виглядає. А самого вже вітер 
заточує. Для кого ж ти, думаю, чоловіче, оту грушку садитимеш, як сам уже плоду 
не скуштуєш?..

– Е, то вже ти дарма, Галю. – Такі були чуйні зараз, що не Галько, а – Галю. – Хіба 
ж тільки для себе й робиш?

І розходилися помалу, зітхаючи по місячній вулиці. Тільки машина Степанова зо-
сталася під ворітьми, і од її мотора ще сходило тепло.

А через день зранку копали копачі Степанові яму. Викопають «на штих» – і сіда-
ють перепочити: тверда земля, суглинок, стінка йде як цементована. Сідають, за-
курюють і мовчать. Це – до сніданку. А як поснідали, з доброю чаркою, звісно, весе-
ліше копали і частіше ставали на закурацію, бо до полудня, однак, ще було далеко.

Жовтіла глина по обидва боки ями, світило сонце зза соснового бору, що ледь 
чутно шушукав при самому кладовищі, і пахла біла акація. А бджіл, а бджіл на тому 
цвітові – кожна китичка мов позолотою вкрита живою, ворушиться.

– Невдашню пору вибрав Степан, – озветься так собі, щоб не» мовчати, хтось із 
копачів. – Хоч би до осені подержався був.

– Наче то він вибирав...
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– Скажи ж ти, як воно буває, – зітхне хтось. – Одному випаде ціле життя, ще й 
пенсія, а друге й не наробиться досхочу.

– А то вже кому яким аршином одмірено: одному довгим, другому коротким, а 
третьому – чверть...

– Може, хлопці, хай котрийсь у генделик змотається (»генделик» – буфет над 
шляхом супроти кладовища), бо щось воно мулько...

– Про мене...
– Та й я такий, що не проти.
– За Степанову домівку нову...
– А вже ж не з дурного ума.
– Біжи, Иванько, ти наймолодший.
І довго дзеленчать срібняками, скидаючись: кому ж інтерес трояка чи карбован-

ця витріщати...
До полудня, однак, яму викопано і підчищено, і копачі, позакидавши лопати на 

плечі, з димом ув очах (після генделикової) і неголосною балачкою рушають до 
Степанового двору: попрощатися ж треба.

Віддалеки Степанова садиба наче у весіллі. Людей у дворі й коло двору повні-
сінько, та все в білому (душно), квіти, червоні й жовті, сині й білі, сурмлять до сонця 
у саморобних вінках із соснового гілля, машина з опущеними бортами в червоному 
– його, Степанова, машина. Одружують Степана із землею...

Копачі, дійшовши до воріт, знімають картузи, ставлять лопати під тин, і натовп 
дає їм дорогу до хати. Очей хлопці не ховають: у всіх вони зараз червоні, то не роз-
береш від чого.

Попрощалися, вийшли, знову лопати до рук узяли.
– Зараз виноситимуть... – шепіт по натовпу. – Духова оно лаштується.
Не тутешня духова. Привезли з районної автобази. В одного труба жовта, в іншо-

го біла, та стара, та нова, а барабан уквітчаний по обичайці вишневими оксамит-
ними поворозками хрестнавхрест: таке, немов цирковий, чи що. Музиканти теж, 
як і труби та барабан, – збір Богородиці: один старий, лисий, усе пріє та втирається 
рукавом; другий – хлоп’я ще, гарненьке, рум’янощоке, стереже сполоханими очи-
ма двері, звідки виноситимуть покійника; третій – дебелий парубок, виголений до 
просинцю, а на шиї щетина й не торкана (поледацював виголити й шию), нишпо-
рить очима по молодицях, а в очах – полиновий одур. Поведе шиєю сюди, поведе 
туди – щетина об комір аж деренчить. Труба в нього біла, подряпана. І – найбільша.

Та ось на ґанку став голова, молодий ще, стрижений під низеньку і круглу селян-
ську польку, і сказав утомлено:

– Значить, так, хлопцішофери, давай заходь на винос тіла.
Люд заворушився. А лисий духовик повернувся до своїх, приклав трубу до губів, 

і вся його капела теж приклала.
Тим часом у хаті загупали чобітьми, з відчинених вікон, од яких пахло гарячи-

ми свічками, вихлюпнулося у двір прощальне голосіння, лисий тупнув ногою, отак 
аж із присядом, і полилася жалоба над селом, у поле, на молоді жита й пшениці, 
у сосну, зомлілу на сонці... Затулилося жіноцтво білими хусточками, похнюпилися 
чоловіки, а порушені вінки запахли враз молоденькою живицею. Сухо шелестіли 
паперові квіти, хлипали люди, а голова стояв на виході з воріт і казав діловитою 
тихою скоромовкою:

– Пара за парою з вінками виходьте, пара за парою, помаленьку і в ногу старай-
тесь, тоді зовсім другий вид...

А музика, хоч трохи і врізноголос, надривала свою мідну душу, глушила плачі, і 
домовина із Степаном німо пливла над людськими головами, наче сама собі.
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– Та хазяїне ж мій дорогий! – закричала Маня таким нелюдським криком, що, ма-
буть би, не заглушили його всі музики світу, і забилася в руках у жіноцтва, чорною 
хусткою шовковою обіпнута понад самі брови. – Та навіщо ж переступаєш ти вос-
таннє рідний поріжечок, тобою струганий, тобою зладнаний, твоїми ніженьками 
благословенний?.. Не кидай нас, таточку, не кидай самими на світі!

– Ой таточку Степаню! – кигикнула Манямаленька, бліда та охрипла, теж чор-
ною непідрубленою (видно, з матерії одірвали) хусточкою запнута, у чистому, хоч і 
непрасованому платтячку в червоний горошок. її підхопили на рукй і стали втіша-
ти.

– Та й ніколи, та й нікому ж, – похлиналася Манядружина, – не сказав ти ні слова 
лжі, ні слова лукавого, ані хитрощів... Та ніхто ж від тебе й півділа поганого не попо-
мнить, добра душе моя, хазяїне мій і заступнику...

І люди прикивували головами та думали собі в смутку: «Що шанувала, те й опла-
кує... Не мужа, бач, а хазяїна». І не було в тих думках осуду.

А Степан плив угорі врочистобайдужий і кучерявий. І був на ньому найкращий, 
ніколи й разу не надіваний за щоденною роботою та мовчазним сподіванням смер-
ті, костюм і вишита синім – до очей – сорочка, і брови чорняві на маленькому висох-
лому виду, гордо заломлені, шовком полискували на сонці.

Коли домовина порівнялася з ворітьми, Маня закричала благальнонесамовито:
– Ой не виносьте ж бо, не виносьте його, людоньки, за ворота, бо то ж навіки!.. – І 

вмовкла, повисла на руках у тих, що її вели, як підломлена віть.
–– Ох, сину, сину, – тихо й охрипло, уже без сліз тужила Степанова мати, зату-

ливши очі чорною проти сивини долонею, – прости мене, моя дитино, що в такий 
короткий світ тебе вивела... Та коли б же я знала, коли б відала твою недугу, то день 
і ніч собі в Бога її вимолювала б... Та нехай же того ніхто не зазнає, як то воно тяжко 
дитину ховати, а матері зоставатися... Ох, сину, сину... Та ти ж, було, прийдеш одві-
дати та з порога ще: може, вам, мамо, дрівець урубати, може, водички свіженької 
витягти, може, торфу сухенького прикупити... А сам, Господи, як павутиночка сві-
тишся... Недаром же ти мені, синку, щоночі видівся – ізмалечку й до останочку... Та 
все ж тільки голівочка, тільки голівочка: то на леваді серед конопельок малих, то 
на лузі, серед жовтих кульбабок граючись, то в саду серед вишневих гілочок у білім 
цвіту, то схилена над рубаночком, то над онучечкою в колисці, то над моєю старою 
сивиною вмореною... Недаром же ж, недаром виділося те, Господи...

І вмовкла, як джерельце, що воду віддало. І мовчала вже.
Тоді озвався Манин батько, маленький сутулуватий чоловік у старовинній со-

рочці до манишки й великих кирзових чоботях.
– Навіщо ж ти, синку Степане, отак мене підвів, га? – питався він з лагідною до-

корою в немічному голосочкові жіночому. – Та ти ж, як просив у мене Маню, казав: 
«І жалітиму, і любитиму, тату, і виробиться не дам», а тепер покинув як є... Нащо ж 
було таку надію давати нетривку мені, старому, га?..

А поперед вінків несли у портреті молодого ще, живого Степана. Усміхнений, при 
погонах, солдат кучерявий; в очах іскри добрі та веселі, а за ними – смуток далекий.

Тужили за Степаном товариші, що йшли пообіч машини, поклавши руку на 
кузов, або й так, голови похиливши. Тужили мовчки, тільки в горлі було твердо: 
першого однолітка ховали, першої розлуки товариської зазнавали. Адже виросли 
з ним, як в одному сімействі з братом, в нестатках і роботі, по лугах пеньки б’ючи, 
солому посеред ночі в найдужчі віхоли крадучи, пісні вечорами дівчатам співаючи, 
про неньку, що як обідать сідає, та й ложечки щитає... Одна ложка лишня є... Десь у 
неї дитя є... Одбилося од роду, як той камінь у воду... Тихий був Степан у товаристві 
й мовчакуватий, як тінь. Проте без нього завжди було й гурт не гурт: ні йдеться, ні 
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співається, ні жирується. І все то він робив щоразу мовчки, несподівано: підбився 
товариш, санки з дровами через замети тягнучи, ~~ Степан свої покинув, вернувся, 
підпрігся нишком собі – цупить з усієї сили, за ним і всі біжать помогти; нікому піс-
ню вивести високу – Степан бере першу, хоч у нього й баритон, взявши, таки виве-
де; топиться хтось в ополонці, шубовснувши з ковзанами по шию, – Степан перший 
до нього підповзає з ремінякою в зубах. Тоді сміються гуртом та вихваляються, як 
тягли небораку, і Степан з усіма усміхається – мовчки...

Ішли, похиливши голови, терлися побіля кузова і шкодували, що не на плечах 
несуть друзяку, а везуть машиною, бо так сказано було: виноситимуть шофери, 
товариші по роботі, а везтиме машина – Степан нею їздив, то хай вона й провезе 
свого хазяїна в останню путь. А за руль хай Льонько Одарчин сяде, Степанів учень. 
І Льонько таки добре вів машину, рівненько, не смикаючи, не підгазовуючи без по-
треби.

Біля ями духова вмовкла. Домовину тихо зняли з кузова – десятки рук, бо те-
пер шоферам допомагали й Степанові товариші, і стало дуже тихо навколо, тільки 
люди зітхали, та стогнала знесилена вже Маня, та бджоли бриніли над ямою. Одна 
сіла була й на серпанок, що ним укрито Степана, поповзлапоповзла до рук, складе-
них на грудях, торкнула їх жальцем і знялась... А голова тим часом дістав з кишені 
складений учетверо аркушик, кахикнув у тиші й сказав:

– Товариші! Сьогодні ми прощаємося з найкращим шофером нашого колгоспу 
Степаном Тимофійовичем Дерев’янком. Шофер першого класу, завідуючий гара-
жем, чуйний товариш і порадник по роботі, Степан Тимофійович неодноразово 
відзначався преміями правління колгоспу, був нагороджений радіолою і п’ятьма 
грамотами, а портрет його щороку не сходив з Дошки пошани – і нашої, і районної. 
Крім того, Степан Тимофійович був чудовим учителем і вихователем молодого по-
коління водіїв... – Тут голова підняв очі од папірця, пошукав ними Степанових учнів 
у натовпі і сказав: – Ось і Льонько в нього вчився, і Ратушний Микола, і Гузій Олекса 
без Степанового совіту не обходився, як яка несправність, правда ж, Федоре? Ну, 
то хлопці самі скажуть. – І знову став читати про те, що «найвідповідальніші, най-
дальші поїздки правління колгоспу доручало Степанові Тимофійовичу Дерев’янку і 
було впевнене, що він ніколи не підведе», що «машина його за всякої погоди, вдень 
і серед ночі була на ходу, як часи» і т. п. – Сумно, дуже сумно, товариші, – сказав го-
лова, складаючи папір, а зуби залізні весело, як посмішка, зблиснули проти сонця, 
– та нічого не поробиш: смерть не питає. Так що спи спокійно, наш товариш і друг, 
Степане Тимофійовичу! Ти житимеш вічно в нашій пам’яті...

– Та де ж він житиме, де ж він житиме, – скрикнула Манядружина немов крізь 
сон, – як нема вже його, нема!

– Я кажу: пам’ять житиме, – зніяковів голова, тоді прикахикнув, випростався і 
промовив голосно: – Слово має Ратушний Микола.

Ратушний боком вибрався з натовпу, став при Степановому узголов’ї і сказав, 
затинаючись та перекладаючи кепку з руки в руку:

– Я знаю товариша Дерев’янка ще змалку, а як прийшов з армії, то й робили 
разом. Зустрів колись, – я тоді в кіно до клубу прийшов, ще в солдатській формі, 
пам’ятаю, – зустрів та й каже: «Куди збираєшся на роботу, Миколо? « А я кажу: не 
знаю, ще не думав. А він: «Іди, – каже, – шофером, як хочеш, я тебе сам і навчу, а 
тоді поїдеш і здаси на права. А хочеш – на курси паняй...» Ну, я біля нього, вважай, і 
навчився, як не є – дома. А в Полтаві тільки іспити склав на права, бо так же не да-
ються... О. А колись, пам’ятаю, розібрав карбюратор, а скласти не складу, воно діло 
морочливе... А тут якраз і Степан Тимофійович нагодився. «Давай, – каже, – сюди...» 
Не вспів я й закурить, дивлюся: разраз – вже склав. Поставили, завелась... О. Лай-
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кою не брав, а все добрим словом умів якось. Того й слухали всі... – Ратушний умовк 
і швидкошвидко бадляц пальцями картуз, тоді повів очима по натовпу, наче шукав 
у нього поради: казати далі чи годі вже? І таки зважився: – А як од себе сказать, од 
душі, то... всяких людей багато на світі – в армії бачив, у нас тут і скрізь, ну, таких, 
як Степан, – не дуже розженешся... Не знаю, як це сказать, ну... Краще було б сказать 
«на здоров’я «, ніж «вічна пам’ять «. – І так само боком, з кепкою в обох руках, пішов 
у натовп.

А в тиші, що залягла на мить, серед притамованих зітхань, чути було шепіт:
– Кажу: «Чи не завалялося в тебе, Степане, цвяшків шальовошних з десяток?» А 

він: «Зараз, дядьку...»
– Може, ще хто скаже, товариші? – спитав голова. – Може, ти, Льонько?
Льонько нахилив голову й почервонів.
– Не вмію я прилюдно балакать... – промовив тихо.– Ну, тоді що ж, – зітхнув голо-

ва і скосив очі на домовину. – Тоді хай рідні прощаються.
І вдарила музика й голосіння разом, і знялися галки з дерев біля школи, шарп-

нулися в небо і стали кружляти, а бджоли, як і раніше, заклопотано й роботяще 
спивали акацієвий цвіт і ворушилися в ньому живим золотом.

– Ой Степаночку!.. Ой хазяїне, мій турботнику!..
– Дядечку, ріднесенький, не накривайте тата!..
– Ой сину мій, орлику!..
І тут з виляском ударили по цвяхах молотки, посипалася земля в яму, і домовина 

загойдалася на рушниковому полотні, поринаючи.
Билася в руках у милосердниць Манядружина, падала коліньми на глину, здира-

ла божевільними пальцями хустку з голови і просиластогнала:
–Дитину, Маню одведіть геть, хай же вона не бачить, хай не чує.
А сама, отерпла, вчаділа од горя, з вороночорними бровами на білому виду, су-

хими, аж пекучими очима карими та великими синіми печатями під кароокістю, 
чула на собі Батюкові Сергієві очі і гнала їх думкою, що билася в голові лихомани-
цею: «І не стидно!.. Ой, що ж це таке!.. А Степан, а горе, а пам’ять?!»

Сергій, бригадир, і справді стояв навпроти, і справді дивився поміж людськими 
головами тільки на неї, і хоч в очах його стояв смуток, Маня чула його схарапудже-
ний подих і настирливі, дужі молоді його руки...

»Ой, прокляті вони, прокляті!..» І поринула в гарячу імлу, шепочучи: «Хіба ж так 
можна, Господи?..»

Хтось набрав їй у долоню землі й висипав у яму, хтось одводив геть від домовини 
і втішав, утішав тихим, аж солодким голосом:

– Та годібо, моя дитино... І себе ж пожалій, бо ніхто ж не поможе і ніхто його не 
заверне.

А Маня тремтіла вся, і Сергієві очі пекли її крізь чорну хустку на спині наче вог-
нем і обливали серце зневагою і теплом, давнодавно забутим.

Падала й падала земля в яму з рук і з лопат, і падали разом з нею шепоти:
– Царство небесне...
– Пухом...
– Царство...
– Пухом...
Потім замість ями виріс жовтий горбок, укрився живицевим духом од вінків і 

люди стали помалу розходитися у всі боки по кладовищу.
А Степан зостався під сосновими вінками у саморобних квітах, і зосталася разом 

з ним тиха, усміхнена його любов, про яку він не раз і не одному казав, бувало, у 
щирій балачці: «Страх люблю, як на яблуню у спілих яблуках сліпий дощ іде... Тоді 
вони й плачуть немов, і сміються... Страх люблю!»
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ÏÓÁË²ÖÈÑÒÈÊÀ

 Д   К Л
гідно анти ної мі ології, людина мо е б ти безсмертною ли е в непроб дном  

сні роз м . ебто, ві ність ви ого створіння мо лива ли е в заб тті без б дь-яких 
від ттів.  цього привод  г маніст епохи Відрод ення разм оттердамський з 
гострим яд им язиком висловився зн ально: л пота – наймог тні а з богинь, 
робить людей ві но молодими  тендітні д і, які, окрім пи них тит лів, май е 
ні ого не мо ть зносити . країнський ілосо  ригорій коворода гл з  із зан -
рених  сон роз м : спить глибоко, розкин вся, ніби прибитий  А наставники не 
тільки не б дять, а е й поглад ють, примовляю и: спи, не бійся, місце хоро е, 
ого боятися

еродот кра е, ні  б дь-хто ін ий, знав, о еракл ніколи не потикався на Под-
ніпров’я. днак с пере  еллінській мі ології привів на праві н  землю країнсько-
го род  славленого давньогрецького героя. ля ого  амо собою напро ться 
запитання. ев е незроз міло із написаного р кою еродота

ак він зяв один із своїх л ків  бо до тих пір еракл носив із собою два л ки  і 
показав, як слід оперез ватися замість оперіз ватися  в перекладі А. ілецько-
го – В. П.  поясом і передав їй напівдіві-напівзмії на дніпровом  острові ортиця 
– В. П.  л к, і пояс, які носив на том  боці, де б ло припасовано золот  а , а пе-
редав и їх, відій ов. Коли народилися сини, вона спер  дала їм імена: пер ого 
назвала Агатірсом, др гого елоном, а останнього – кі ом. годом, коли вони 
стали оловіками, вона згадала про дор ення еракла випроб вати його синів  
стрільбі з його л ка – В. П.  і виконала його.  сталося так, о двох з її синів, Агатірса 
і елона, які не спромоглися виконати запропоноване матір’ю, вона вигнала з кра-
їни і вони пі ли світ за о і. Проте молод ий із них, кі , виконав запропоноване 
йом  і зали ився в країні.  від кі а, ераклова так  малограмотном  перекладі 
А. ілецького – В. П.  сина, походять ті, о стають царями скі ів.  на згадк  про т  
а  скі и і до цього ас  носять підві ан  знов  спотворений переклад – В. П.  

на поясі а . це, власне, зробила для кі а, і саме ли е для нього його мати . 
е про о я розповів, переказ ють елліни, які ме кають на берегах Понт . хиль-

ний до перетл ма ень реального на власний розс д, еродот ні сном, ні д хом не 
міг відати, о на апорозькій і і вояки з доблесної стар ини носили підві ен  
на поясі а  – як о в е не золот , то принаймні срібн .

а повіданим еродотом, династія царів кі ії – не від когось ін ого, як від е-
ракла. т е, не хтось ін ий, як люба серцю еродота тародавня реція – право-
наст пниця безме ної ойк мени. аради цього, а не з глибинної спон ки набли-
зитися до істини, народ ений за вірогідними свід еннями в малоазійськом  місті 
алікарнас віддав на потал  скі ам свято К пала з первісних вір вань країнських 

предків. а крилатим виразом ицерона ві нений як батько історії . А латин-
ською мовою перехре ений на pater mendacior m  – батько брехні .

абл дився в недомовках і прип еннях, як  трьох соснах. Переказ  по те 
від ко ових скі ів, які дорвалися до праві ної землі країнських предків із-за рал  
та прилеглої до високого гірського хребта Азії. акого народ  – скі и – ніколи не 
б ло й не б де навіть за мареннями деяких нині ніх перекр ва ів історії. о тво-
рення не національне, а територіальне, як і всі імперії. В аси найбіль их зазіхань 
на пан вання, поки о і ба ать, загарбницьке розливалося, як рт ть, від сход  сонця 
й до ервоного моря перед гиптом і а  до тепері нього алтійського. а лихо, 
про все це брак  об’ ктивних дослід ень.
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собливо  тоді, коли йдеться про доістори ні явлення країнського етнос  про 
довколи ню природ  й світоб дов .  еродот безпідставно довірився сво кори-
сливим ткам від ко ового збор  скі ів та від грецьких колоністів на збере ях 
Понт  вксінського – орного моря. Віддав їм на потал  праві ні вір вання країн-
ських пра рів. хибив навіть  том , о деякі скі и  б ли хліборобами . А про 
те, о рільники – споконві ні аборигени, т більці, корінна людність на праві ний 
землі країнського род , в батька історії  не піднялася р ка написати. Проклав 
як о в е не дорог , то сте ки до процвітання в майб тньом  брехні про те, о 
країнський народ безрідний, безпам’ятний. отепер виста а  недобрози ливців, 

котрі зі к ри ліз ть, аби переродити ирих синів і до ок країни на ванів, о не 
знають, з якої ві ності їхній рід.

к за помахом пали ки невидимого диригента, асописи ітерат рна країна , 
олос країни , рядовий к р’ р  навесні 0  р., на ебто змовив ись, накри-

вають доістори н  пам’ять країнського етнос  непроникною запоною, запевняють 
в один голос, о скі и – предки країнців. рядовий к р’ р  притяг  за в ха 

дослід ення  якоїсь археологині з і иганського ніверситет  в А. Провиди-
ця  опира ться, як на кост ри, на з би скі ів із давніх поховань. а її висновком 
виходить, о споконві ні ко івники, які не злазили з коней, пили не ли е к мис, 
а й хапалися розлам вати гаря і паляниці з пе і. ого б і не зак сити після випи-
того видо ного з кобил. е втямки над мір  кмітливій, о для того  і доривалися 
природ ені номади а  звідтіля, де сходить сонце, до родю их збере  Понт  вк-
сінського, аби, виба айте за гр бе слово, ерти все підряд. Віднімали надбане за 
одві ним правом загарбників  рільників,  даном  разі пра рів країнського род . 
Або й за сяких-таких пороз мінь одер вали випе ені б ханці в обмін на вироби зі 

к р сілякої звірини и й одома неної х доби, як  одві ні ко овики переганяли, 
к ди о і ба ать, на все нові пасовиська, не витоптані до орноти копитами таб нів 
і ратицями ненаситних еред та отар.

Вбивають великороз мні  в голови од рманених: яка різниця  Аби ли  дороги 
б ли п тніми та в містах б ло б исто, не натикалися б ноги на сміття. А о тим 
сміттям  якраз злії ворі еньки , ніхто ніком  – ні пари з в ст. о сини зраїля  в 

іблії від сотворіння світ  звертаються до хве- гови сво ю врод еною мовою. 
 всеви ній їх не ли е роз мі , а й настановля , да  поради з ко ним кроком  

майб тн .  вони всеблагого ють, сприймають ко не його слово. А в країні один 
з найбіль их вропейських народів досі бореться з сіх сил за святе право посл -
гов ватися споконвіків рідною мовою.

Поза всяким с мнівом, пропагандисти з ви е названих країнських асописів не 
знають, ким е б в та им е славився іппократ, знаменитий лікар золотої доби 
А ін. ли одним в хом про клятв  іппократа, створення якої припис ють се-
світньо відомом . аповіданим від великого в ителя медики ро исто присягають-
ся рят вати хворих та немі них. едостатньо осві ених  б дь-яком  с спільстві 
виста а . вого ас  . олстой просві ав: ила влади трима ться на не цтві 
народ , й вони знають це й том  зав ди б д ть боротися проти освіти. Пора нам 
зроз міти це . ев олстой. Письма.  обрание со инений. – ом . .

Перед о има еніна на його всевладном  столі крас валася дрібна копія мав-
по ки з китайської прит і. Проява зі східної м дрості заплю  о і й зат ля  в ха: 
ні ого не ба  й ні ого не ю. аме такі маси од рманювалися пропагандою світ-
лого ком ністи ного майб тнього  від агентів ак л мі народного капітал , ви -
колених на правлінців  ондоні й  вейцарськом  ан юмо або доправлені, 
як роцький, американськими товстос мами в с проводі найманих охоронців з ні-
мецькими ма зерами напоготові.

краз тоді, після 191  р., в пеклі Пер ої світової війни м р валося під р нтя 
р гої світової війни й напад досвіта 4-го лютого 0 -го рок  п тінської осії 

на багатостра дальн  країн . о  стос ться нестямно обо нюваного з ко -
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ним роком во дя світового пролетаріат , то ом  б йом  не вдовольнятися з 
короткозорості т г ватих на в ха мільйонів. Полига і довкола нього розкидалися 
наліво й направо мі ами про перехов вання від царської охранки  в так званом  

азливе  без п’яти хвилин председателя овета рабо ей и крестьянской обо-
рон . А найбіль ий в історії людства болівальник за долю тр дя их сього 
світ  на ско еном  хонцем хо  як це дивно, такого  род  й П тін  сіні спав 
– не розлий вода – в обнімк  із инов’ вим. станній з роцьким зі к ри лізли, до-
год аю и плотським потребам не стільки во дя , як припе атаного до ганебного 
стовпа російським письменником . околовим трьома словами, коли не брати до 
ваги спол ник і  – кат і зви айний педераст . енін підставлявся як пасивний, 

а настільки  догідлива, як і ревнива одне до одного паро ка – активні. мовірно, 
роцького виперед ав инов’ в. Привезений на лайнері із-за океан  з охороною, 

озбро ною німецькими ма зерами напоготові, не спромігся на такі лесто і, як дав-
ній др г вознесеного невдовзі до небес во дя мирового пролетариата : цел ю 
тебя в твою марксистск ю попо к . вой ер еле .

е відали загр злі з головою в гріховне, о яке їхало, такого й здибало. енін ви-
хваляв таліна за те, о спі ний експропріатор , насправді з хвалий грабі ник 
царського банк , передав закордонним однопартійцям велик  с м  дармових ко-

тів. е сам, а пропла ені, підб рені й послані ним кин ли бомби в екскорт, били й 
покалі или андармів на конях і погони ів із вірнопідданих, захопили имал  с м  
казни. А перед цим той е соратник біль овиків  разом з Климом Воро иловим 
терориз вали видоб ва ів на ти на Кавказі, вимагали платити гр бе відст пне, по-
гро вали підірвати на товидоб вні ви ки. іякі ертви внаслідок подібних ак-
цій  майб тніх вірних ленінців  не з пиняли, як не пере код ають загарбникам і 
на зорі 1 століття нової ери инити в країні не вані звірства, стократ ахливі і 
від а истських під ас р гої світової війни.

бізнаний із таїнами компартійного мин лого, країнський поет с голосно з ро-
сійським письменником . околовим оприлюднив вір  и ліський недо :

А  глянь но, га в П т рб рг тік
о еніна. е  к рінь,
е Каменев в сі солодкі янь та інь
льянова ласкав.

ені спало на роз м запитати сміливого: и не помилився він  о  нині ніяка не 
та мниця, о льянова в озливі ласкав  инов’ в, а не Каменев.

– а всі вони
нева ливо махн в р кою автор звин ва ення революціонерів   том , о 

ос д ться всіма, без б дь-якого винятк , релігіями й кон есіями. е обтя ений 
ком ністи ними пост латами митець після вір а и ліський недо  помістив  
своїй книзі не мен  ос длив  поезію ігво  з вл ним епігра ом:

ігво – місце, де иве тварина.
л ма ний словник країнської мови.
етрадиційний лав –
юбов содомського гріха
ив а й досі.
и не том  о ленивсь осі
 бланк- льяновськім еКа
об, згодом, елікса с хотного
адибати в еКа.

Під надибати  т т, імовірно, слід роз міти досі не з’ясоване – підст пн  роз-
прав  таліна із зер инським. нов  мовби за народною приказкою – яке їхало, 
таке й здибало. е виклю ено, о агент ра таліна сте ила за лист ваннями  
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еніна, инов’ ва, роцького й пот рала по иренню втіка ами з ком ністи ного 
раю  відвертих записок одних до др гих не во дями світового пролетаріат , а 
пригол бленими содомським гріхом революціонерами .

а зорі 30-х років  століття талін зад ив країнськ  національн  свідомість 
і ввергн в країнське селянство в пекло еноцид -голодомор  193 -1933 років – так 
за тепері німи визна еннями. озв’язав собі р ки як народний комісар  справах 
національностей  е під проводом еніна та заходився за и ати  соратників се 

е нестямно обо нюваного во дя , похованого 19 4 р. забальзамованим  ново-
явленом  кремлівськом  крематорії, названом  м зе м. Партійні квитки з про ілем 
по илого в бозі нале алося т лити им бли е до серця мільйонам послідовників 
непримиренного атеїста, політика якого одо не адно зни ваних церковносл -

ителів зводилася за підписом олови ади обітни ої і селянської оборони з 1919 
р. до за и рованих телеграм органам  на місцях: асстрелять  асстрелять  

асстрелять  об на адки здригалися до десятого коліна  – пов ав кат і педе-
раст  за зна но пізні ою характеристикою російського письменника . околова. А 
в розпал ком ністи ного од рманення и то потьмарення сприймалося так само, 
як і звіря е вторгнення в країн  014- 0  рр. хи их орд, насланих кремлівськими 
верховодами з імперських об ирів от оскв  до сам х до окраин  під загарб-
ницькими оботами все тих е ок пантів

Але  не тим, о з дипломами про ви  освіт , не відати про особистість такого 
мас таб  як іппократ. Він народився на др гом  за вели иною грецьком  острові 
Кос близько 4 0 рок  до н.е. Про ив понад сто років. ля такого вік вання, пояс-
нював, необхідно одня зволо вати л нок розбавленим  теплій воді медом.

Походив з династії потомствених цілителів. Понад те, за батьківською ліні ю вів 
свій рід від Асклепія, олімпійського бога медицини, а за материнською – від ле-
гендарного давньогрецького героя еракла. Перед май е ровесником еродотом 
проголо ений батьком медицини .  його в ст – вікопомний вислів: Вогнем і 
ме ем , яким скористався славлений  Поль і енріх енкеви , автор роман  
то но такої  назви. атинською мовою – I ni et erro . наменитий лікар пов ав: 

о не зцілять ліки, те зцілю  залізо. о не мо е зцілити залізо, те зцілю ться 
вогнем . ебто, вирізають ін ікован  ран  ме ем и но ем, припікають вогнем 
або роз ареним металом.

е хотілося б вірити, о в редакціях ітерат рної країни , олос  країни , 
рядового к р’ ра  не мають зеленого явлення про те, о іппократ окрім того, 

о визнавався неперевер еним зцілюва ем людей від хвороб, відзна ився і як 
автор нікальної праці Про повітря, води і місцевості . ит ю з наді ю, о, мо е, 
дійд ть правдиві с д ення до непросві ених:

ак звана кі ська п стеля  назва зазв ала в  ст. до н. е. в п’ сах батька 
комедії  Аристо ана – В. П.  явля  собою рівнин , едр  на трав , але позбавлен  
дерев і помірно зро ен : нею те ть великі ріки, які відводять вод  із степів. сь 
т т і ив ть скі и  називаються вони ко овиками том , о в них нема  б динків, 
а ив ть вони в кибитках, з яких наймен і – отириколісні, а ін і – естиколісні  
вони довкр  закриті повстиною та обла товані, як оселі, одні з двома, ін і з трьо-
ма зак тками  вони не проникні ні для води, ні для сніг , ні для вітрів.  ці повози 
запрягають по дві й по три пари безрогих волів: роги  них не рост ть ерез холод. 

а одном  місці вони зали аються стільки ас , поки виста а  трави для стад, а 
коли її не виста ить, переходять до ін ої місцевості. амі вони їдять зварене м’я-
со, п’ють кобиля е молоко та їдять гіппак  це сир із кобиля ого молока . акий 
спосіб иття й зви аї скі ів. Перекладаю країнською мовою із рестоматии по 
истории . . 1.  . , 1939. – . 11 .

Прагн  об р нтовано, переконливо розвін вати брехні про скі ів, як і про а-
тия, он ка би а о ого  ингісхана . 1 40 р. монгол-татарські орди настільки 
зр йн вали Київ, о місто ли е ерез ість століть відродилося з такою  кількі-
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стю населення, як і перед лютою навалою ко овиків. адля цього ви к ю та оп-
рилюднюю незапере ні док ментальні свід ення з римських, візантійських, араб-
ських писемних д ерел. аме з того давнього давня вистромлю  роги правда, від 
якої нік ди не подітися. В мо м  виданні 01  р. айстер-клас з імператором  
появі скі ів на землі рідних мені країнських пра рів присвя ено окремий розділ.

а лихо, так звана еліта в країні, за винятком окремих особистостей, заплю  
о і на предкові н  пам’ять свого народ . ехто пира ться лобом  видання, о 
появилося 015 р.  ью- орк : Plokh  S. The ates o  E rope: a Histor  o  Ukraine. 

країнський переклад накладом 10 000 примірників здійснено 01  р.  аркові 
з де о зміненою назвою – рама вропи. сторія країни від скі ських во н до 
незале ності . 018 р. дослід ення обсягом до 500 сторінок досто не ер ав-
ної премії країни імені араса ев енка. Автор – про есор історії та директор 

країнського на кового інстит т  арвардського ніверситет . Виходець з країни. 
авід вав ка едрою роботи з іноземними ст дентами в ніпропетровськом  ні-

верситеті. окторськ  дисертацію захистив  московськом  ніверситеті імені Па-
тріса м мби.

скільки в рамі вропи  . Плохія нема  одних згадок ні про ізинськ , ні 
про рипільськ  археологі н  к льт ри, мені довелося  виданні Ві -на-ві  з ві ні-
стю  обсягом 4  сторінок спростов вати недогляди й з мисне ламання ерез колі-
но істори ної правди. а презентації Ві -на-ві  з ві ністю  в аціональном  м зеї 
літерат ри країни ерой країни митро Павли ко констат вав: рама вропи  
не  країнською брамою. В цій брамі  все, але країни нема .

 о  и  не за помахом пали ки невидимого диригента де й зялися ново-
явлені к льт ртрегери. ов ть вод  в ст пі: скі и – предки країнського народ . 

е знати, з якого дива дол ився до аба  й редактор прогресивного асопис  
країна молода  . оро енко. Воістин , переорі нтовані після крах  марксиз-

м -ленінізм  на православ’я ком ністи з багатьма роками компартійного ста  не 
знають, о творять.

слід за . Плохі м сил ються нав’яз вати неосві еним несосвітенне. ібито на 
безрідні пасовиська заявлялися скі ські и то іранського сплод ення зайди, об 
пан вати на повн  г б . ібито вс пере  істори ній правді споконвік  инялося 
так, як із вторгненням орд під ор дою бесн ю егося зверя  Петра . і ска еним 
сватом  нас н ло стільки завидю их і за ерливих, о їхнім на адкам заман -
лося насад вати замість праві ної мови колядок і едрівок великий и мог ий 
р сский яз к , в основі якого – нахабно присво не з одві них надбань країнської 
мови.

е переконливо показав свого ас  батько країнської прози  ригорій Квіт-
ка- снов’яненко. ого повість ерде на ксана  перекладено ранц зькою 
мовою і видано 1854 рок  в Пари і. ого період  такої есті достоївся мало хто з 
російських літераторів, хо   анкт-Петерб рзі сливки об ества  бо еволіли, на-
слід ю и ранц зьк  мод . . П кін  арскосельском лицее  нав ався ран-
ц зькою мовою. мальована в романі  вір ах вгеній н гін  атьяна арина  

 говорила нараспев, Корсет носила о ень зкий,  р сский , как N ранц зс-
кий, Произносить мела в нос .

відомість с асників зат маню ться переверн тим з ніг на голов . е тіль-
ки загреб ий півні ний с сід, а й країни зі сторони східних кордонів незале ної 

країнської ер ави ніяк не позб д ться агресивних намірів рвати від праві ного 
країнського ось на свою вигод . Перекр ють історію за своїми забаганками. 
валт ють мин ле. Кр тять ним на свою вигод , як циган сонцем . ак виходить 

за народною приказкою, від якої, хай там о, нік ди подітися.
-помі  тих, хто помиля ться або не віда , о творить, виста а , на лихо, ман-

к ртів і всілякого тиб  пристос ванців. Вискак ють, як голі з конопель. амі себе 
звойов ють.
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еосві ених  ко ном  с спільстві скільки завгодно. Але  так званій еліті в 
країні годилося б високо нести голов . В двадцятом  столітті понад 0 років ко-

роткозорим привид вався привид ком нізм . о кого , як не до гл хоманів 
звернене застере ення від с са риста: Вони сліпі, во ді сліпих, а як о сліпий 
веде сліпого обидва впад ть  ям . лава ог  не опинилися в ямі, а після крах  
нестямно обо нюваної ком ністи ної ідеології переорі нт валися на сповід вання 
християнської релігії.

А о стос ться прадавнього мин лого країнського етнос , то все е об’яв-
ляються знавці , котрим привид ться, о скі ські баби  із бесагами голих 
гр дей – матері країнського род . алеко не всі в країні знають, о іппократ 
бл. 4 0 – бл. 3 0 рр. до н. е. , іменем якого медики дають клятв  рят вати хворих, 

не ли е знаменитий лікар золотої доби А ін, а й автор визна ної пізнавальної 
праці Про повітря, води і місцевості . кби  то про итали недостатньо осві ені 
написане іппократом. а де там. то нава иться сказати, о його твір дост пний 

ироким масам
и ось подібне прокльов ться в колядках і едрівках та піснях дотепер збе-

ре ених календарно-обрядових відправ  А вони  доносять до с асності реальні 
картини б ття країнських предків з розквіт  рипільської археологі ної к льт ри  
Пере ите далекими предками країнського род  розвор  яв  на адків із гли-
бини якихось семи тися оліть  крім сього ін ого, ом  б не вірити заявленом  в 

 ст. до н. е. грецьким поетом-ліриком Піндаром: ви ай – цар над сіма  ема  
в невмир ій пам’яті країнської народнопоети ної твор ості ні огісінько від скі -
ських зви аїв. ке там кобиля е молоко  ка там гіппака

іппократ писав слід за еродотом. е тоді, коли скі и  е не допекли еллі-
нам настільки, як на естя від них за наст пних віків.   ст. в е нової ери рим-
ськом  історик  Аміан  арцелін  непосильно б ло стрим вати гнів с проти злово-
ро их. с д вав навал  із бездонного азіатського ерева г нів під ор дою би а 

вропи  Атилли. Прибл ди з бездонного ерева Азії розоряли окраїни имської 
імперії. и і загарбники ті ї  ко ової породи, о й скі и . днакові зви аї, ха-
рактер занять, особливості поб т :

авньогрецькі автори, по инаю и е з історика кідіда, не церемонилися з 
тими, о зі хідної окраїни ойк мени хи о позирали на ахід та й пос н ли вре -
ті-ре т зі стадами всілякого скот  на кра і пасовиська. Ко овиків зі кі ії без ме , 
без краю називали знева ливо: намиті хвилями , перемі ані люди, набрід , ті, 

о б рмо ть .
А б ло  не так давно. ло , о в країнськ  свідомість Аттила втовкма -

вався як київський князь. аст пним поколінням не явити, в як  пітьм  істори ної 
неправди оп скалося в горезвісном  адянськом  оюзі, и не рівнозна ном  кі-

ії, країнське мислення. В ені й др ковані не ц ралися гаря их диск сій, палких 
обговорень, затятих полемік з привод  несосвітенного, яке не варте виїденого яйця 
– про г нів як нібито країнських предків.

дні діла твої, осподи  амалися  списи над маних с пере ок не в безпро-
світній темені ередньові я, а в  ст. н. е. Псевдона кова арг ментація зводи-
лася до роз мового бозтва. В тартар пітьми, як і за лиховісної інквізиції, ввергало 
країнськ  національн  свідомість московське насильство з доморо еними при-

сл никами.
 все те – хіба  не від к ря ої сліпоти нібито  країнської еліти. атяг вався в 

історію країнської землі би  о ий  Аттила як на ебто київський князь атило. 
т до ого приводить колоніальне гноблення – вверга  великий народ  темінь 

безпросвітн . В  ст. в країні основна маса населення, в том  ислі й грамотії з 
ви ою освітою, ні сном, ні д хом не відали про те, про о е в  ст. написав рим-
ський історик Аміан арцелін:

Плем’я г нів, про котрих обізнаність древніх письменників д е мала, знахо-
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диться за еотійським Азовським – ред.  болотом  бік ьодовитого океан  і пе-
рева а  в сво м  дик нстві всіляк  мір . скільки при самом  народ енні на світ 
немовляти хлоп ика – ред.  йом  глибоко проріз ють оки гострим знаряддям, 

об тим затримати сво асн  появ  волосся на зар бцьованих порізах, то вони до-
ивають свій вік до старості без бороди, схо і на скопців. лени тіла в них м ск ли-

сті й міцні, иї товсті, по варний і страхітливий вигляд, то  їх мо на сприйняти за 
двоногих звірів або прирівняти до тих гр бо обтесаних на подоб  людини бовванів, 

о їх ставлять на кінцях мостів. При такій дикій потворності  них людського образ  
вони так загартовані, о не мають потреби ні  вогні, ні в пристосованій до смаків 
людини ї і  вони хар ються корінням диких трав і напівсирим м’ясом сілякого 
скот , вони клад ть його на спини коней під свої стегна і дають йом  трохи попріти.

іколи вони не ховаються ні в які б дівлі  а, навпаки, никають їх, як гробниць, 
від ених від зви айного б ття людей.  них не мо на з стріти навіть покритого 
о еретом к реня. Вони ко ють по горах і лісах, з колиски прив аються перено-
сити холод, голод і спраг .  на ині заходять вони під покрівлю ли е  випадк  
крайньої необхідності, оскільки не по ваються в безпеці під дахом  іло вони 
прикривають одягом з льон  або  по итим із к рок лісових ми ей. ема   них 
відмінностей мі  дома нім одягом і вихідним бранням: але одного раз  одягн та 
на ию т ніка бр дного кольор  зніма ться або заміню ться ін ою не рані е, як 
вона розлізеться на маття від довготривалого гниття. олов  покривають вони 
кривими апками, свої оброслі волоссям ноги – козя ими к рами  вз ття, яке 
вони не обробляють ні на якій колодці, тр дню  їхню вільн  ход . ом  вони не 
годяться для пі ого бою  зате вони ніби приросли до своїх коней, витривалих, але 
потворних на вигляд, і асто, сидя и на них на іно ий манер, справляють свої 
зви айні потреби. ень і ні  вони проводять на коні, займаються к півлею і прода-

ем, їдять і п’ють і, схилив ись на кр т  ию коня, засинають і сплять так міцно, 
о навіть ба ать сни. Коли приходится їм радитися про серйозні ре і, то й нарад  

вони вед ть, сидя и на конях
е знають вони над собою строгої царської влади, а, задовольняю ись випадко-

вим проводом кого-неб дь із своїх старій ин, розтро ють се, о попада ться їм 
на лях . н ого раз , имось за еплені, вони вст пають  битв  в бій вони кида-
ються, став и клином, і видають при цьом  грізний крик, завиваю и. егкі і р хливі, 
вони раптом з мисне розбігаються і, не ик ю ись  бойов  лінію, нападають то 
там, то т т, иняю и стра ні вбивства. Внаслідок їхньої надзви айної бистроти 
ніколи не випада  ба ити, об вони т рм вали кріплення або граб вали воро-

ий табір. Вони засл гов ють на те, об визнати їх відмінними войовниками, том  
о здаля вед ть бій стрілами, споряд еними вправно виготовленими гостряками 

з кості, а зблизив ись р копа н  з неприятелем, б’ються із беззастере ною хо-
робрістю ме ами і, хиляю ись самі від дарів, накидають на ворога аркан, об 
позбавити його мо ливості всидіти на коні або відійти пі ки.

іхто в них не оре й ніколи не торкався рала. ез певного місця про ивання, без 
домівки, без закон  або стійкого способ  иття ко ють вони, ніби ві ні бл дники, 
з кибитками, в яких проводять иття  там інки т ть їм алюгідний одяг, збли -
ються з оловіками, арод ють, год ють дітей до зм ніння. іхто з них не мо е 
відповісти на питання, де він народився: за аття в одном  місці, народ ений – да-
леко звідти, виріс – е далі. Коли нема  війни, вони підст пні, непостійні, легко під-
даються всяком  повів  нової надії, о перепада , в сьом  покладаються на дик  
лють. Подібно до позбавлених роз м  тварин, вони переб вають в абсолютном  
невіданні, о есне, а о не есне, не надійні в слові й темні, не зв’язані повагою 
ні до якої релігії або марновірства, пломеніють дикою пристрастю до золота, до 
того перемінливі і видкі на гнів, о ін ого раз  того  самого дня відст паються 
від своїх союзників без б дь-якого підб рювання й то но так без б дь- ийого посе-
редництва миряться  рестоматия по истории . . 1 . , 1939. – . 1- .
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 всьом  цьом  с к пном   визна альне, яке – природ ене. А ін е – наб те 
в плині иття. Або бли е одо поведінки – без мовні й мовні ре лекси.  с -
к пності все це нині нім людським роз мом квалі ік ться як менталітет. ни в 

ст. настільки відмінні від антів і склавинів, о тільки р ками розвести: з якого  
роз м  Аттила не так давно втовкма вався в країнськ  свідомість як київський 
князь атило. А з др гого бок , о  т т див ватися, коли в  ст. пропагандисти 
бозна-яких переконань під проводом одного з докторів поліктології проголо ють 
і др к ють: великий син країнського народ  ингіз-хан . овести до п ття й ви-
дати, як нале алося б, еродота – на це в дер аві нема  ні сил, ні ко тів. А від-
правляти того  д е в еного політолога в с проводі знімальної гр пи в онголію, 
Китай і навіть Корею, об знайти роди ів країнського народ  – такі авантюри 
с бсид ються прихованими злими ворі еньками . анадто багато в країні и то 
з мисне и ерез к ря  сліпот  инялося й иня ться такого, о потьмарю  
роз м непросві енних. А наслідки невті ні: відсталість, анемія мен овартості, по-
л да на о ах. осі не спромоглися піднятися в колі народів світ  на повний зріст. 

е доведено до свідомості мільйонних мас, о а бо і вн ки с і на білом  світі 
з такої  давнини, як і сини зраїлеві.

евмир  пам’ять про пере ите за неміряні тися оліття бере е праві на мова 
країнського народ . аїни найдавні ого мин лого відкриваються, насамперед,  

колядках і едрівках та піснях іхто в них не оре й не торкався рала. ез певно-
го місця про ивання, без домівки, без закон  або стійкого способ  иття ко ють 
вони, ніби ві ні бл дяги, з кибитками, в яких проводять иття  там інки т ть їм 

алюгідний одяг, збли ються з оловіками. арод ють, год ють дітей до зм -
ніння. іхто з них не мо е відповісти на питання, де він народився: за аття в од-
ном  місці, народ ення – далеко звідти, виріс – е далі. Коли нема  війни, вони 
підст пні, непостійні, легко піддаються повів  нової надії, о перепада , в сьом  
покладаються на дик  лють. Подібно до позбавлених роз м  тварин, вони переб -
вають в абсолютном  невіданні, о есне, а о не есне, не надійні в слові й темні, 
не зв’язані повагою ні до якої релігії або марновірства, горять дикою пристрастю 
до золота, до того перемінливі й видкі на гнів   названого ви е видання. – 

. 1- .
іхто в них не оре й не торкався рала  – такими як о в е не ба ив ко івників 

на власні о і в  ст. н. е., то знав за розповідями о евидців Аміан арцелін.  хто  
заповзявся йом  запере вати  015 р.  ью- орк  появилося видання: Plokh  
S. The ates o  E rope: a Histor  o  Ukraine . країнський переклад 018 р. досто-
ний ев енківської премії.

Автор – ергій Плохій. ародився в місті орький нині и ній овгород о-
сійської едерації – В. П. . атьки поверн лися до апорі я, звідки виїздили на 
робот  в осію. ин здоб в ви  освіт  в ніпропетровськом  ніверситеті. Канди-
датськ  дисертацію захистив на істори ном  ак льтеті ніверситет  Патріса -
м мби в оскві. Працював  ніпропетровськом  ніверситеті деканом ак льтет  
по роботі з іноземними ст дентами. т пінь доктора істори них на к отримав  
Київськом  дер авном  ніверситеті ім. . . ев енка.

 00  р. – про есор історії, а з 013 – директор країнського на кового ін-
стит т  арвардського ніверситет . країнський переклад казаної ви е книги на-
др ковано 01  р.  харківськом  видавництві Кл б сімейного дозвілля  з де о 
підправленою назвою: рама вропи. сторія країни від скі ських во н до неза-
ле ності . 018 р. цей твір відзна ено аціональною премі ю країни імені араса 

ев енка.
оістори не мин ле країнської землі . Плохій запо атков  від скі ських 

во н . о  мотаймо собі на в с, вдивляю ись не так  рам , як крізь рам  
вропи :

кі и, без мовно, вва али себе корінним населенням регіон , а не якимись 
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зайдами. В ін ом  випадк  вони б не заявляли, о батьками їхнього пра ра ар-
гітая б ли бог неба та до ка орис ена, нині нього ніпра, головної рі ки цар-
ства. ей самий мі  наводить на д мк , о, хо  скі ами й кер вали ко овики, 
вони вва али себе тако  і землеробами. наряддя, подаровані їм небом, вклю-
али не ли е ярмо, а й пл г, виразний символ осілої к льт ри  рама вропи. 

– . 33-34 .
а лихо, спок силася на несосвітенне в рамі вропи  й видатна країнська 

поетеса іна Костенко. В її поемі-баладі кі ська діссея  незапере но правдиві 
два рядки:

кі  і не скі  б ли для грека – скі и.
весь той край він кі і ю зве.

Все ін е – плід поети ного натхнення й довільної яви, окрилених притаман-
ними видатній майстрині слова вигадливими образами арівної країнської мови 
та милозв них рим. к на мо  переконання, це той випадок, коли, за народною 
м дрістю, дай серцю волю – заведе в неволю :

о а як ін і книги погортай,
о пер ий цар б в скі ський аргітай.
 як легенда ка е престара, –

Він син а бога і до ки ніпра.
ема  й ніколи не б ло в природі ін их книг , які мо на погортати .  ні огі-

сінько не ка е ніяка легенда престара . день зі сві кою не знайти наймен ого 
проблиск  про подібн  легенд . і про якого аргітая в предкові ній пам’яті кра-
їнських пра рів – ні сл х , ні д х . атомість пра ри країнського род  справік  
справляли неб денне на третій від онця итт дайній планеті свято К пала. есь 
сім тися  років том  одні з пер их на земній к лі рільників, хліборобів, георгос 
– землеробів  зі слів сюдис их еллінів перест пили цивілізаційн  ме . Піс-
ля тися оліть збирання дармових плодів земних та полювання на дик  звірин  й 
риболовлю заходилися скородити землю, сіяти ито, п еницю й сяк  па ницю, 

об невтомно плекати дорідні вро аї, золоте збирати збі я. скраві відл ння 
про обнадійлив  працю на вільних веселих полях і нивах доносять до с асності 
невмир і колядки й едрівки. ке там кобиля е молоко  ка, прости осподи, 

гіппака  е й коли рідні мені предки – тепер працелюбні країнські селяни – дої-
ли кобил і спо ивали сир з того молока  В яких глибинах генної пам’яті при аїлося 
первоб тн  е таїться в підсвідомості те, ого зовсім не б ло. А коли й трапля-
лося зрідка подек ди, як, мо ливо, в країнських Карпатах,  паст хів х доби, то 
не слід вва ати прикметним, визна альним скоромин е, пов’язане з літ ванням 
– від весни до осені.

а поетик  класицизм  справило неабиякий вплив так зване піндарі не ви-
тання  и, прості е, піндарі не піднесення . оки иття давньогрецького пое-
та-лірика – бл. 518 – 44  або 438 до н. е. ого похвальні пісні про перемо ців 

лімпійських, ель ійських та ін их спортивних ігор – ро исті, вели ні. Прина-
гідно збагатив людство а оризмом: ви ай – цар над сіма . Віра в це спон ка  
мене доводити, доказ вати, о доістори ні віки країнського етнос  не відрізня-
лися від еллінських з їхньою дивови ною мі ологі ю – невмир им надбанням 
юності людства. Понад те. Певен, о  мо ливість воскресити принаймні головне 
з первісного. Воно приховане, а дост пні е збере ене в переданнях, легендах, 
переказах, казках, повір’ях, забобонах, відправах при постри инах, весільних об-
рядах, похоронах, відспів ваннях покійників, на іпт ваннях цілителів-самородків, 
збира ів лік вальних трав, приказках, прислів’ях, примовках  а аль, так звана 
еліта в країні, за винятком окремих особистостей, абсолютно байд а одо від-
новлення вікопомного.

станніми десятиліттями президенти Академії а к в країні – особистості тех-
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ні них про ілів. а великим рах нком, їм не до давнього давня. манітарна с е-
ра – пад ерка в сім’ї технократів. е в останню ерг  ерез це під ас варварської 
війни 014- 0  років орд р  в країні на роль всезнаю ого історика на пострадян-
ськом  просторі претенд  п тін. е змигн в и оком, заявля : сские и краин-
ц  – то один народ, Как мордва, где есть мок а и рьзя   пою р сские песни. 

ни мелоди н е и содер ательн е .
а все тій е презентації в аціональном  м зеї літерат ри країни видатний 

мовознавець ван Пилипови  к наголосив: ова і пісня стоять на сторо і 
на ого народ . е раз підкреслюю – мова і пісня. В ені ка ть, о записано не 
мен е двохсот тися  народних пісень.  й прип ення, о не мен е отирьохсот 
тися . пинимося на двохсот тися ах. ай б де на ко ній сторінці дві пісні  е 
б де 500 томів  к о т т покласти – яка це б де висота   це не дивно.  це так 

к прові а  народна м дрість, все згине, тільки правда зостанеться . Вона 
таїться й там, де апостол Андрій, як повід ють літописи, став під горами на бе-
резі . правді, так. Київський Поділ з південного заход  огинають витягн ті в одн  
лінію три гори.  їхніх наймен ваннях просте ться історія ві ного міста над ні-
пром. Південна гора – оривиця – Киселівська – амкова – тарокиївська. алі на 
півні ний захід – екавиця, яка засл гов  надзви айної ваги, о й відкри ться 
невдовзі. айбіль  віддалена від ніпра – рковиця – орданські висоти.

екавиця бере е пам’ять не ли е про ека, як бо ества праві них вір вань 
країнських предків. ї вер ина пласка, рівнинна. аме на тій, сказати б, ниві,  

гр дня 1581 р. київський во вода Костянтин строзький надав орне поле місцевій 
церкві огородиці. дві ні тр дарі на вер ині дбали про хліб нас ний.  цер-
ковних писемних д ерелах ас від ас  змиг ють назви того придатного для ріль-
ництва згір’я – кавика. к е мо на не помі ати цього тим, котрих не здолав сон 
роз м  кави – поняття від еллінів з відстані в якихось сім тися  років – копа і. 
Паралельно георгос  – землероби. а пласкій горі кавика працелюби виро ва-
ли ито, п еницю та всяк  па ницю. А ни е доглядали, к льтив вали виноград-
ники. инялося так, як оспівано в колядках і едрівках із розквіт  рипільської 
археологі ної к льт ри:

а рилися гори й долини,
о не вродило ито, п ениця,

и  родило зелене вино
елене вино вгор  ся вило,

Вгор  ся вило, гол бо цвіло,
ол бо цвіло, сильно вродило.
окотила  то гре на дів ина.
к сокотила, к ільк  пряла,

К ільк  пряла, твердо засн ла.
й прилетіла райськая пта ка,

Крильцями збила, її зб дила.
– тій-ко ти, пта ко, крильцями не бий,
Крильцями не бий, винце не р ай,
В мене  брат ик на о енінню

а в е й я сама зар ена
а пар б ика, за один ика,
а молодого, за багацького.

Колядки та едрівки.  Видавництво а кова д мка .  К. , 19 5. – . 4 9-430 .
аке відл ння питомої країнської мови з розквіт  рипільської археологі ної 

к льт ри. ариця світ  Візантія нав’язала замість природної праві ної мови 
країнського етнос  старослов’янськ , з якої розвин лась абсолютно незроз міла 

церковнослов’янська. Понад те. країнський рід не одне століття нидів відторгн -
тим від писемності рідною мовою. і ю, яка дотепер на мі народних оглядинах, 
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ор мах визна ться одні ю з найрозвинені их та найбагат их  світі, а за ми-
лозв ністю – др га після італійської.

Великий київський князь 1113-11 5 років Володимир Всеволодови  ономах – із 
род  юрикови ів. асновник князівської гілки ономахови ів, оскільки його бать-
ко зяв оною візантійськ  принцес  з династії ономахів. ам е клав люб 
з до кою англійського короля арольда . в похований  о іївськом  соборі. 

береглися пе аті, на яких він за візантійським взірцем тит л вався як архонт 
владар  давньогрецьких полісах – В. П.  сі ї землі ської . а його правління  

літописах каз ться: иде е н не зоветься ековица . к е дивитися на це слі-
пими о има   якої  при ини н не зоветься ековица  и не з ті ї, о задовго 
перед тим прозивалася – кавика  А в е потім Shcekav ts a латинською мовою.

В  ст. на екавиці б ло зб довано ортецю для захист  міста від воро их 
набігів.

В 11 -11 8 рр. твердиню взяли в облог  татари. а попри всі з силля ординців 
м ри вистояли. Кияни відбилися від хи ої напасті. а них игало е одне лихо, 
таке  невідворотне, як і Covid 019 р. підемія ми 1 0-го рок  виг била ість 
тися  д  із 0 тися  населення в Ки ві. ратські могили на екавиці засипані 
нега еним вапном і дотепер заховані в її схилах. а в ан вання перед асно 
померлих 1 8  р. б ло зб довано еркв  Всіх вятих, а 1809 р. зведено кам’ян  
дзвіницю. Від сього того в 1930-ті роки біль овики, а то ні е – ком ністи-інтерна-
ціоналісти не зали или ніякого слід . р йн вали до ент , як і тися і ін их право-
славних святинь.

а самій горі, за легендами, похований Ві ий лег.  погребли його на горі, 
о зветься екавицею. сть е могила його й до сьогодні. азива ться та моги-

ла леговою . ак промовля  до на адків Повість мин лих літ . о гори з 18 9 
р. веде в лиця легівська. ослідник країнської старовини ихайло аксимови  
запевняв, о 185  р. старо или показ вали йом  т  могил .

Промовисто ик ються в ерег  незни енні наймен вання: кавика – ека-
виця – легівка – легова гора – легова огила – ора здихальниця. стання 
назва бере е невмир ий спомин про вікопомне:

 коли Володимир  приб в з Корс ня до Ки ва – В. П. , повелів він поскидати 
к мирів – тих пор бати, а др гих вогню оддати. Пер на  повелів він прив’язати 
коневі до хвоста і воло ити з ори по ори евом  звоз  на р ай, і дванадцятьох 
м ів поставив бити його  палицями.  це діяли йом  не яко древ , о від ва , а 
на знеславлення біса. Коли спок ав він сим образом людей – хай одплат  прийме 
від людей  Велик ти си, господи, дивні діла твої . ора анований людьми, а 
сьогодні знеславлений   коли ото волокли його по р аю до ніпра, оплак вали його 
невірні люди, бо і е не прийняли вони б ли хре ення . ітопис р ський. – . .

Воістин , дивні діла  осподні. а звістками, яким мо на довіряти, та за пере-
казами київський князь Володимир – син варязького архонта вятослава оробро-
го від рабині й клю ниці княгині льги, яка зі звіря ою орстокістю розправилася із 
волелюбним скоростенем. ама  вона спадков вала рід завойовника Аспар ха 
з далекої Азії, о вдерся на алкани й розперезався на повн  г б  в новоявленій 
столиці Пліски. а не хтось ін ий, як Візантійська імперія завдала ни івної поразки 
ордам прибл д, посприяла збере енню корінного люд . акою  історія з геогра і-
ю.

В сій с к пності наймен вання гір на ви ом  березі ніпра вказ ють на праві -
не б ття предків країнського род , котрі протягом неміряних тися оліть  орстокій 
юдолі ві ності берегли в своїх д ах і серцях свят  вірність рідній атері- емлі. 

ля кого  це не здогадно  іба о вергн тим  сон роз м . Приспаних, бездіяль-
них, не спромо них розплю ити о і.

е вда ться знайти якісь відомості про того київського міського землеміра з не -
країнським прізви ем та, маб ть, не варто й кати , який назвав місцин  вприт л 
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до екавиці атаркою з однойменною в лицею, а с сідні в лиці охрестив як не з 
д рного роз м , то зі зловоро ого – Пе енізька й Половецька.  це в ев енків-
ськом  районі міста Ки ва.  цьом   районі на старом  кладови і по в лиці к’я-
нівській перед ме еттю Ар- ахма вандали, як повідомляла на по атк  липня 0 1 
р.  – елевізійна сл ба новин, повалили хрест, присвя ений пам’яті ертв 
олодомор . В ме еті, яка нале ить ховном  правлінню м с льман країни , 

заявлено: и взагалі про це не ли і ні ого не зна мо . о ть цього с асники 
и не хо ть, але історія з геогра і ю вторгаються в сі с ери иття. ема к ди від 

цього подітися. іба о в сон роз м
ворець блискавки  за мою прозірливістю, а тверді е – на мо  переконання 

– Володар ром . Презентація цього видання відб лася 1  ервня 1 р.  аці-
ональном  м зеї літерат ри країни. адсилав електронною по тою керівникам 
інстит тів мистецтвознавства, ольклористики та етнології ім. . . ильського, а 
тако  сторії, ітерат ри, країнської мови прохання делег вати на обговорення 
когось зі своїх співробітників. арма праці, пане брате  – говорив . ев енко. і-
хто не відг кн вся. е ва ко здогадатися, ом . о  заявлено не носі м пи них 
тит лів , а просто письменником та е й доволі замов ваним. о  монополізація 
і на мислення, і на твор ість така , як і на влад  монобіль істю молодих обли , 
за пле има багатьох з яких мая ать наставники й вихователі з неабияким позав о-
ра нім компартійним ста ем

 ва кої р ки підст пного псевдо-Кесарія введено в оман  і простолюд, і на -
ковців. итром дрий т лив  скави  одн  дин  б ков  – л . берн в копа ів  
на склавинів  – рабів. Аби пом’як ити ог дливе, московські законодавці істори -
ної моди в коли ньом   . ибаков і . иха ов перехрестили склавинів  
на слов’ян . в ання благозв не. пасибі визнаном  візантійськом  історик  
Прокопію Кесарійськом . -під його стила реальне вистромлю  роги.   ст. н. е. 
не перед ений прові а :

племена ці, Sclaveni й ntes, не правляються одні ю людиною, а зстаро-
давна ив ть  народовладді, і від того  них вигідні й невигідні справи зав ди 
вирі ються спільно  вони вва ають, о один з богів – творець блискавки – саме 
він диний владика всього, і йом  приносять  ертв  биків і всяких ертовних 
тварин .

е , як не в країні, розібратися б, як слід, із хитром дрим. атомість се е за 
інерці ю від московських авторитетів анти досі накриваються апкою-невидимкою. 
Визнані . р евським предки країнського народ  відл аються від асті в роз-
б дові вропейської цивілізації.

 пі ло-поїхало. В нстит ті археології А  країни який е рік вида ться пе-
ріоди ний збірник In Sclavenia Terra  – В абській емлі . Він  сері ю, цілком 
присвя еною проблемам археології та ранньої історії слов’ян др гої половини  тис. 
н. е. др га половина -  ст. . навців іноземних мов нині виста а . а те вихо-
дить, о ком сь спосібні е вдовольняти свої потреби саме В абській емлі . А 
короткозорі маси, які – електорат, б дь- о проковтн ть. кі  ви, гол б ики, вільні, 
коли хліб те асом з квасом, порою з водою В абській емлі

Від пере итого за неміряні тися оліття рідного род  нік ди подітися. а и й 
треба, як воно на віки-ві ні в д і й серці, а е глиб е – в генній пам’яті. лях до 
світлі ого майб тнього вказ ють заповіді від араса ев енка, вана ранка, есі 

країнки
а лихо, й ненависть з пода і ска еного свата  Петра  й вра ої баби, клятої 

с ки  Катерини  не дріма . нов і знов пророста  блекота на итт дайній ниві, 
гл ить країнськ  національн  свідомість на справік  любій землі, де мала б па-
н вати В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля .

окладні е про все це – в моїх виданнях.
ад  , письменник
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Літературний бандерівець Олександр Солженіцин
Трьома знаковими фігурами російської художньої прози можна вважати Мико-

лу Гоголя, едора осто вського й Олександра Солженіцина. Гоголь – визначна 
фігура «золотого віку» російської літератури. Із його « инелі», за словами Віссарі-
она лінського, власне, й вийшла ця література – не більше й не менше. осто-
вський – не лише популярний у другій половині І  ст. російський автор, твори 

якого відзначалися глибоким психологізмом. е, фактично, найбільш знаний ро-
сійській письменник на Заході. Солженіцин же чи не найбільш відомий новітній 
російський автор як у себе на батьківщині, так і на Заході. о того ж «фе ричний» 
лауреат Нобелівської премії з літератури. ому дали цю престижну премію через 
вісім років після літературного дебюту. о того й після цього чогось подібного в 
історії ці ї премії не було. На літературного Нобеля авторам треба було довгенько 
попрацювати, щоб його отримати. Зрештою, Солженіцин став сво рідним ідеоло-
гом для російської еліти путінської осії.

кра нці  о хотіли стати росі нами
Попри те, що ці тро  авторів стали «стовпами» російської культури й були ро-

сійськими імперцями, в їхніх жилах текла українська кров, на них так чи інакше 
вплинула українська культура, більше того – можна говорити, що всі тро  мен-
тально були українцями й мали українське світосприйняття.

одо крові... Гоголь народився в Україні, його батько й мати були українцями. 
атько навіть писав п си українською мовою. Гоголь знав українську мову, але 

не вважав, що її треба використовувати у літературі. осто вський народився в 
Москві, жив переважно в осії й за кордоном. Але його батько, який мав великий 
вплив на нього, був українцем. Сво  «ментальне українство» він і передав синові. 
Української мови, судячи з усього, осто вський не знав. Але його батько розмов-
ляв таким собі суржиком, де було чимало українізмів. е й знайшло відображення 
в творах письменника – особливо раннього періоду. одо Солженіцина, то він у 
своїй роботі « к нам облаштувати осію?» писав  «Сам я – ледь не на половину 
українець, і в ранні роки зростав при звуках української мови». Справді, народив-
ся він на Північному Кавказі, де проживало чимало українців. атько його вва-
жався росіянином, але мати, Таїсія ербак, була українкою, походила з багатих 
кубанських козаків. Саме мати й виховувала Солженіцина – батько його загинув 
ще до народження сина. или вони в остові-на- ону, де теж було багато укра-
їнців. Тому, закономірно, що Солженіцин «зростав при звуках української мови». 
Письменник прагнув правильно писати російською мовою – ту саму тенденцію 
спостеріга мо в Гоголя й осто вського. Але іноді в нього та й проривалися укра-
їнізми. Наприклад, у «Архіпелазі Гулазі», говорячи про сталінську пропаганду, 
Солженіцин для її характеристики використову  українське слово «брехня», а не 
російське – «ложь». Очевидно, цей українізм звучав для нього більш сильно. А в 
літературних мемуарах « уцалося телятко з дубом» він згадував, що коли в жур-
налі «Новий мір» обговорювали його перший твір, що був опублікований, «Один 
день Івана енисовича», то закидали письменнику використання «неправильних 
українських слів». е було тоді, коли Солженіцину виповнилося більш, ніж сорок 
років, і тривалий час він жив далеко від онщини, де чув українську мову. Але 
українська мовна стихія давала знати про себе. Письменник не раз у своїх творах 
звертався до української мови, фольклору. Наприклад, у романі «В колі першо-
му» один з героїв говорить  «...скажу вам поговірку доброго хлопця в оригіналі 
хлопца, а не парня – П. К. , мого табірного друга  «одна дяка, що за рибу, що за 
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рака». А далі йде роз яснення ці ї поговірки, що подана в українському оригіналі.
Ставлення згаданих трьох авторів до України можна простежити за схемою 

гегелівської тріади. Гоголь – теза. Він у своїх творах чимало пише про Україну. 
оча склада ться враження, що для нього Україна, особливо це видно у першій 

частині «Вечорів на хуторі біля иканьки», така собі екзотика, з допомогою якої 
він прагнув розважити російського читача й стати популярним. А звернення до 
українського минулого, як це бачимо в повісті «Тарас ульба», потрібне йому було 
для озвучення імперських, зокрема антипольських, ідеологем. оча, насправді, не 
все так просто.  «Тараса ульбу» використовували представники українського 
національного руху. Гоголь, як зазначалося, був проти використання української 
мови в сфері «високої літератури». Тому не сприймав творчості Тараса евченка. 

оча останній був у захваті від Гоголя.  навіть присвятив йому вірш, у якому 
звернувся до сюжетних ліній «Тараса ульби».

осто вський – антитеза. Він не визна  ніякої України – принаймні в сенсі 
політичному. Противник «українського сепаратизму». З неприязню ставиться до 

евченка. Адже той був його конкурентом серед петербурзької публіки – до того ж 
конкурентом більш успішним.

Солженіцин – синтез. Він, попри сво  замилування «істинною осі ю», пише про 
Україну й українців. Так, він не раз у своїх творах згаду  про Голодомор 1932-1933 
рр., засуджуючи його. Наприклад, у літературних мемуарах « уцалося телятко з 
дубом» Солженіцин говорить, що український Голодомор замовчувався не лише в 

адянському Союзі, а й на Заході. ля нього – це велика трагедія. У цьому творі 
він емоційно пише, що від голоду в Україні гинули малюки, бо «приречену сім ю 
не допускали навіть до колодязя в дворі». У той час, а це 60-70-і роки, тему україн-
ського Голодомору в світі мало хто порушував. З симпаті ю Солженіцин говорить 
про бандерівців-західноукраїнців. Саме вони для нього, а не російські «івани де-
нисовичі»,  справжніми героями-борцями. Уже при обговоренні в «Новом мір » 
«Одного дня Івана енисовича» йому закидали, що він пише про бандерівців і 
вимагали від нього їхнього осудження. Правда, Солженіцин остеріга ться цих ге-
роїв. Письменник готовий визнати право українців на незалежність, про що пише 
в «Архіпелазі Гулазі». Але водночас застеріга , що в них будуть проблеми з росія-
нами. к у воду дивився  У згаданій роботі « к облаштувати осію?» Солженіцин 
же схиля ться до думки, що українцям разом з росіянами й білорусами краще бути 
разом у одній «союзній державі». Показове ставлення Солженіцина до евченка. 
Так, у «Архіпелазі Гулазі» він переважно апелю  до творчості двох авторів – осто-
вського й евченка. Звісно, не випадково. Вони йому близькі. При цьому просте-

жу ться, що все таки ближчим  евченко. У мемуарній книзі « уцалося телятко 
з дубом» Солженіцин навіть проводить паралель між собою й українським поетом. 

озповіда , що коли його почали переслідувати на «високому рівні», то Михайло 
олохов вимагав не допускати Солженіцина до пера. І тут письменник вказу  «не 

до типографій – до пера  як колись Тараса евченка».
У трьох цих письменників – сво рідне ставлення до осії. м хочеться бути «пра-

вильними росіянами», підносити осію.  водночас вони цього не можуть. Ста-
ють жорсткими критиками осії й російських порядків. У кожного з них  чимало 
«антиросійських» творів. У Гоголя це – петербурзькі повісті, де він представля  в 
неблаговидному вигляді імперську столицю, « евізор», «Мертві душі». У осто в-
ського критичні моменти щодо осії зустрічаються в багатьох творах «післякаторж-
ного» періоду, а вершиною його «антиросійськості» можна вважати роман « іси». В 
особі Солженіцина ма мо одного з найбільш сильних критиків радянської системи 
– системи, яка, за великим рахунком, була породженням російської культури й 
ментальності. В останньому Солженіцин не хотів признатися. Але, читаючи його 
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«Архіпелаг Гулаг», бачиш, що це саме так. осіяни звикли коритися деспотичній 
владі. я влада для них  природною.  це письменник показу  – і в художніх 
творах, і публіцистичних. Наприклад, у публіцистичній статті «На поверненні ди-
хання й свідомості» стверджу  «... осія віками звично жила в авторитарних систе-
мах». Водночас він показу , що деспотизму не хочуть коритися українці – особливо 
західні. ля росіян же характерне пристосування. І це російське пристосування чи 
не найкраще показане в згаданій повісті «Один день Івана енисовича».

Чи не найбільше бажання стати «правильним росіянином» спостерігалося в Со-
лженіцина. Принаймні він прагнув пізнати «справжню осію». Ні Гоголь, ні осто-
вський «справжньої» сільської осії не знали. І один, і другий жили в Санкт-Пе-

тербурзі й Москві, інших великих містах. Тут відчувався не лише «російський дух», 
а й «дух іноземщини». Особливо це стосувалося «двох столиць». Солженіцин же, 
на відміну від Гоголя й осто вського, російську глибинку знав. Принаймні після 
таборів та заслання вирішив поселитися в сільській місцевості в російському Не-
чорнозем ї. еякі враження від ці ї «справжньої осії» знайшли відбиток у його 
творах, зокрема в оповіданні «Матрьонин двір».

Солженіцин намагався говорити про російське селянство, навіть ідеалізував 
його. Говорив про його діловитість, працьовитість. Зокрема, в «Архіпелазі Гула-
зі». Але, саме цікаво, що письменник, ведучи мову про це, в основному апелював 
до досвіду українських селян на Кубані й Північному Кавказі. Інша річ, що він 
подавав їх як росіян. е селянство письменник непогано знав. Адже з цього сере-
довища походила його мати. Та й дитинство і юність Солженіцина пройшли в цих 
регіонах, де він мав можливість спостерігати за цими селянами. Зрештою, якщо 
трапля ться нагода, Солженіцин охоче пише про кубанців, навіть захоплю ться 
ними. одо «справжнього» російського селянства, то Солженіцину мимоволі дово-
дилося визнавати, що воно покірне й не відзнача ться великою працьовитістю та 
діловими якостями. е, так чи інакше, простежу ться і в «Одному дні Івана ени-
совича», й особливо «Матрьоніному дворі».

кра нська релігійність
ля Гоголя, осто вського й Солженіцина притаманні був «високий градус» ре-

лігійності. Всі вони були православними. Високо цінували православну церкву. 
осто вський навіть ладний був говорити про особливу місію православ я в світі. 

Але ця їхня релігійність не була російською, радше, це була релігійність, що мала 
українські корені. кщо для російської релігійності на першому плані стоїть об-
рядовірство, а то й часто забобонність, то для релігійності української важливою  
релігійність внутрішня.

В останні роки життя Гоголь, як відомо, почав демонструвати «високий градус» 
релігійності, що, зокрема, знайшло вияв у його творі «Вибрані місця з переписки 
з друзями». ей твір був негативно сприйнятий серед представників російської 
«прогресивної» інтелігенції. хньою реакці ю на зазначений твір можна вважати 
відомий лист Віссаріона лінського до Гоголя 1847 . Автор цього листа вказував, 
що письменник не розумі  релігійності російського мужика. ля останнього не 
притаманна якась глибока релігійність. осійський мужик трима ться за релігій-
ні обряди, від яких, зрештою, може легко відмовитися. В оцій дискусії якраз ма мо 
протистояння української релігійності, яку представляв Гоголь, й релігійності ро-
сійської, про яку вів мову лінський.

осто вський у своїх художніх творах пізнього періоду постійно виступа  проти 
атеїзму російських нігілістів, особливо це простежу ться в його «п ятикнижжі» – 
найбільш відомих романах письменника. У низці творів осто вського, фактич-
но, спостеріга мо протиставлення української релігійності релігійності російській. 
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Письменник не лише критику  атеїзм російських нігілістів, а й насміха ться над 
обрядовірством росіян. Особливо ці моменти простежуються в останньому романі 

осто вського « рати Карамазови». У ньому, зокрема, протиставля ться старче-
ство, яке, виявля ться, в царській осії йде від українця Паїсія Величковського, 
російському шануванню обрядів та забобонам.

У Солженіцина, попри його «ідейне русофільство», теж ма мо схожі моменти. 
Він – православний. Не раз у своїх творах, «Архіпелазі Гулазі» зокрема, однознач-
но виступа  на захист репресованої православної церкви в осії. На початку цього 
твору письменник багато пише про Соловецький монастир, про те, як виникла й 
функціонувала ця обитель. Згаду  й про останнього кошового отамана Запорізької 
Січі Петра Калнишевського, якого ув язнили в цьому монастирі й де він доживав 
останні роки. Солженіцин показу , як за часів радянської влади цю святиню пере-
творили в табір, з якої й «виріс» Гулаг. Він це вважа  великим злочином. оча й 
не замислю ться, що такий злочин став можливим у осії, де переважна кількість 
населення не переймалася релігійними цінностями й де релігійність мала «зов-
нішній», обрядовий характер.

Солженіцин же зорі нтований на релігійність внутрішню. Він у своїх творах 
не раз звертався до релігійних питань. Зокрема, в «Гарвардській промові» сказав 
таке  «А  катастрофа, яка наступила вже значною мірою  це – катастрофа гума-
ністичної автономної безрелігійної свідомості».  далі  « кщо й обмине нас во нна 
загибель, то неминуче наше життя не залишиться теперішнім, щоб не загинути 
само собою. Нам не уникнути переглянути фундаментальні визначення людського 
життя й людського суспільства  чи справді вище всього людина і чи нема над нею 
Вищого уху? чи правильно, що життя людини й діяльність суспільства повинні 
більше за все визначатися матеріальною експансі ю? чи допустимо розвивати її в 
збиток цілісного внутрішнього життя?»

Не дивно, що в згаданому «Архіпелазі Гулазі» письменник не раз симпатизу  
сектантам-протестантам, бо в них саме внутрішня віра, яка дозволя  її зберігати 
у важких умовах табору. елігійну віру в таборі, показу  він, зберігають й україн-
ці – особливо із Західної України. Правда, не так, як сектанти. Чого й близько не 
скажеш про росіян. Останні в таборі швидко забувають навіть хреститися.

Про це, наприклад, говориться в «Останньому дні Івана енисовича». Ось неве-
лика побутова замальовка з цього твору

Перед їжею «...молодий хлопець хреститься. андерівець, значить, і то новень-
кий  старі бандерівці, в таборі поживши, від хреста відстали.

А росіяни – навіть якою рукою хреститися, забули».
У цій же повісті ма мо яскраву дискусію баптиста Альоши він же й представля  

внутрішню релігійність  з головним геро м твору – «істинним» росіянином Іваном 
енисовичем.
Ось уривок з ці ї дискусії
»Почув Альошка, як ухов вголос ога похвалив, і обернувся
– Адже так, Іване енисовичу, душа-то ваша просить огу молитися. Чому ж ви 

їй волі не да те, га?
Косо глянув ухов на Альошку. Очі, наче свічки, теплом пломеніють. Зітхнув.
– Тому, Альошка, що молитви ті, як заяви, або не доходять, або «в скарзі відмо-

вити».
ля Івана енисовича молитва – це щось у ога випросити. Зовсім по-іншо-

му мірку  баптист Альоша. Коли ж останній циту  слова з молитви «Отче наш...»  
« ліб наш щоденний дай нам сьогодні», Іван енисович на ці слова реагу  вкрай 
примітивно й приземлено. «Пайку, значить?» – пита  він. Альоша ж відповіда  
йому  «Іване енисовичу  Молитися не про те треба, щоб посилку прислали або 
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щоб зайва порція баланди. о високо в людей, то мерзота перед огом  Молитися 
треба про духовне  щоб Господь з нашого серця накип злий знімав...» Однак Іван 

енисович переводить мову на інше – на духовенство. Говорить, що священнослу-
жителі ведуть недостойний спосіб життя. Зокрема, розповіда  про спосіб життя 
священника зі свого приходу  «В Поломні, приході нашому, нема багатшої людини 
за попа. Ось, скажімо, звуть дах покривати, то з людей по тридцять п ять рублів 
за день беремо, а з попа – сто.  хоч би щось сказав. Він, піп поломенський, трьом 
бабам у три міста аліменти платить, із четвертою сім ю живе. І архі рей обласний 
у нього на гачку, лапу жирну наш піп архі рею да . І всіх других попів, скільки їх 
не присилали, вижива , ні з ким ділитися не хоче...» Тут якраз ма мо сво рідний 
антиклерикалізм росіян, який став одним із головних чинників «боротьби з релігі-
ю» за радянських часів. оправда, Солженіцин не робить таких висновків. Та все 

ж мимоволі зверта  увагу на такі моменти.
Іноді в Солженіцина прорива ться ще більша «крамола». Він показу , що віра 

росіян у своїй основі не зовсім християнська, радше язичницька. Наприклад, це 
бачимо в його оповідання «Матрьонин двір», яке ма  автобіографічний характер. 
Письменник у цьому творі спробував ідилічно змалювати життя «справжньої» ро-
сійської глибинки. ія оповідання відбува ться в забутому огом російському селі. 

оправда, змальована в оповіданні ідилія не дуже ідилічна, навіть трагічна. о 
якось трагічно абсурдно закінчу ться оповідання загибеллю героїні. Солженіцин 
же з симпаті ю змальову  її. Також говорить про релігійність Матрьони. Однак за-
знача  таке  «Не можна сказати, що Матрьона сильно вірила. адше, була язични-
цею, вгору в неї брали марновірства  що на Івана Пісного на огород йти не можна – 
на наступний рік урожаю не буде  якщо хуртовина мете – значить хтось вдавився, 
а двері ногу защемлять – бути гостеві. Скільки жив у неї – ніколи не бачив, щоб 
вона молилась, ні щоб вона хоч раз перехрестилася. А будь-яку справу розпочина-
ла «з огом » і мені кожен раз «з огом » говорила, коли я йшов до школи. Може, 
вона й молилася, але не показувала...»

Імперськість
Попри певну «українськість», Гоголь, осто вський і Солженіцин  російськими 

імперцями. Гоголь служив у Третьому відділенні імператорської канцелярії. , 
схоже, виконував делікатні «агентурні завдання». Імперські мотиви чітко просте-
жуються в окремих його творах, зокрема, в оповіданні «Портрет», де ма мо хвалеб-
ну оду самодержавству. Та й у відомій «Ночі перед іздвом» зустріча мо ідилічне 
зображення російської імператриці схоже, Катерини ІІ . А знаменитий «Тарас 

ульба» ефективно використовувався й використову ться російською імперською 
пропагандою.

Про імперські симпатії осто вського навіть не треба говорити – достатньо відо-
мі вони. Наприклад, чітко простежуються в « оденнику письменника». У останні 
роки свого життя осто вський навіть був милостиво приближений до царського 
двору – хоча раніше звідав каторжанського хліба й знаходився під наглядом полі-
ції. Отакий імперський мазохізм ...

Із Солженіциним складніше. У «Архіпелазі Гулазі» та багатьох інших творах 
він – ярий противник імперськості по-радянський. Письменник, фактично,  проти 
злиття націй у диний радянський народ, не прийма  такої «перлини» радянсько-
го новоязу, як «багатонаціональна література». Вважа , що кожна нація ма  свою 
культуру й літературу зокрема. І, звісно, ма  право на існування. У його «Нобелів-
ській лекції»  такі слова  «...зникнення націй збіднило би нас не менше, ніж якби 
би всі люди уподібнились – в один характер, на одне лице. Нації – це багатство 
людства, це узагальнення особи його  навіть найменша з них несе свої особливі 
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барви, несе в собі особливу грань ожого замислу». І це не просто так – на догоду 
західній публіці – кинуті слова. е була позиція Солженіцина, яка не раз прори-
валася в творах письменника.

Солженіцин критично ставився до самозвеличення росіян. У роботі « озкаяння 
й самообмеження як категорії національного життя» писав таке  «Засвоїти б нам, 
що не бува  народів, великих вічно чи благородних вічно  це звання важко заслу-
жу ться, а відходить легко. о велич народу не в громі труб  неоплатну духовну 
ціну доводиться платити за фізичну могутність. о справжня велич народу – у 
висоті внутрішнього розвитку...» І ще  «...нелегко переконати, змусити сприйняти 
наших співвітчизників, що нині ми, росіяни, не в славі осяйній несемося по небу, 
але сидимо втрачені на спаленому духовному попелищі. І якщо не повернемо собі 
дару розкаяння, то загине і наша країна, й потягне за собою увесь світ».

У «Архіпелазі Гулазі» простежу ться думка, що в язні сталінських таборів були 
за те, щоб вибухнула третя світова війна, в якій би адянський Союз зазнав по-
разки. Наприклад, певною наді ю для них стала війна в Кореї 1950-1953 рр., яка 
могла набрати світового характеру. Але невже про це мріяли російські івани дени-
совичі, які прагнули будь-якою ціною вижити в цих таборах? А, може, Солженіцин 
набрався такої крамоли від бандерівців, з якими йому доводилося спілкуватися? 

о саме українські націоналісти чекали третьої світової війни, сподіваючись на 
визволення.

Письменник навіть осуджу  колективний Захід за те, що той дав можливість 
адянському Союзу стати переможцем у ругій світовій війні. «...в  віці, – го-

ворив Солженіцин у «Гарвардській промові», – західна демократія самостійно не 
виграла ні одної великої війни  кожен раз вона загороджувалася сильним сухо-
путним союзником, не чіпляючись до його світогляду. Так у ругій Світовій війні 
проти Гітлера, замість того, щоб виграти війну власними силами, яких було, звіс-
но, достатньо – виростили собі гіршого й сильнішого ворога, оскільки Гітлер не мав 
стільки ресурсів, ні стільки людей, ні пробивних ідей, ні стільки своїх прихильни-
ків у західному світі, п яту колону, як адянський Союз». Знову ж такі думки спів-
звучні з думками українських націоналістично налаштованих авторів, зокрема 
Уласа Самчука в його творі «П ять по дванадцятій», що був написаний буквально 
в останні місяці існування Третього рейху. Між цим українським письменником 
та Солженіциним  чимало ідейних «точок дотику». Інша річ, що Самчук на роки 
випереджав Солженіцина. Сумнівно, що останній читав цього українського пись-
менника. Але ж такі ідеї «носилися в повітрі», зокрема в українському середовищі 
й навколо нього.

Солженіцин у своїх творах часто поста  як антизахідник. Але це антизахідниц-
тво водночас ма  антирадянську спрямованість. Так, письменник осуджував па-
сивність Заходу у справі окупації радянськими військами Чехословаччини й го-
ворив про панування «духу Мюнхена». У його «Нобелівській лекції»  такі слова  
« ух Мюнхена – ніскільки не пішов у минуле, він не був коротким епізодом.  
навіть скажу, що дух Мюнхена переважа  в  віці. Переляканий цивілізований 
світ перед натиском раптово ошкіреного варварства, яке повернулося, не знайшов 
нічого іншого протиставити йому, як поступки й посмішки. ух Мюнхену  хво-
роба благополучних людей, він  повсякденним станом тих, хто віддався жадобі 
благоденства що б то не вартувало йому, матеріальному благополуччю як головній 
меті земного буття. Такі люди – а багато їх в сьогоднішньому світі – вибирають 
пасивність й відступи, лиш би далі продовжилося звичне життя, лише б сьогодні 
не перейти в суворість, а завтра, дивись, й мине... Але ніколи не мине  – розпла-
та за боягузтво буде ще злішою. Мужність й подолання приходять до нас тільки 
тоді, коли ми ладні йти на жертви ». Або ще такі його міркування з ці ї промови  
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нинішня ситуація «робить оманливими міжнародні підписи й договори  всередині 
оглушеної зони будь-який договір нічого не варто перетрактувати, а ще простіше 
– забути, він як би й не існував ніколи це Оруелл чудово зрозумів ». Чи не зло-
боденно звучали ці слова? Або ось ще такі міркування з «Темплтонівської лекції» 
Солженіцина  «Проти людоїдів у цьому безбожному віці знайдений анестезуючий 
засіб  з людоїдами – треба торгувати. Такий сьогодні горбок нашої мудрості».

Звісно, спокусливо навести ще низку цитат, які співзвучні реаліям сьогодніш-
ньої російсько-української війни. Ось, наприклад  «...ніяке величне озбро ння не 
допоможе Заходу, поки він не подола  втраченості сво ї волі. При такій душевній 
роздробленості саме це озбро ння ста  тягарем для капітулянта. ля оборони по-
трібна й готовність померти, а її мало в суспільстві, що виховане на культі земного 
благополуччя. І тоді лишаються лише поступки, відтяжки й зрада» «Гарвардська 
промова» . Або  «»Такою ж вадою свідомості, позбавленої божественної вершини, 
вже після ругої світової війни було піддатися сатанинській спокусі «ядерної па-
расольки». Тобто  знімемо турботи з себе, знімемо борг і обов язки з молоді, не роби-
тимемо зусиль захищати себе чи тим більше когось іншого, – заткнемо наші вуха 
від стогонів зі Сходу, і житимемо в гонитві за щастям, а якщо гримне і над нами 
небезпека – то нас захистить ядерна бомба, а ні – ну тоді нехай спалиться до біса 
весь світ  алюгідний безпорадний стан, у який сьогодні скотився Захід, багато 
в чому визначений ті ю фатальною помилкою  що захист миру – не міцність сер-
дець, не стійкість людей, – а сама лише ядерна бомба» «Темплтонівська лекція» . 
І на завершення ці ї теми ще одна вічно актуальна цитата від Солженіцина  «...
насиллю нема  чим прикритися, окрім брехні, а брехня може триматися лише на-
силлям» « ити не за брехнею» . е говорилося про суспільно-моральну атмосфе-
ру, що була створена радянською владою. Але чи не стосу ться це нинішньої влади 
російської, яка стала наступником влади радянської?

Однак хоча Солженіцин противник імперії радянської, але  апологетом старої 
осійської імперії. Остання для нього – якщо не рай, то принаймні «хороша дер-

жава». Він начебто хоче «відродити» цю імперію – але враховуючи реалії сучасного 
життя. Не даремно він став таким собі «ідеологічним натхненником» сучасних ро-
сійських імперців-путіністів, які теж намагаються апелювати до «імперської сла-
ви» осії.

Варто нагадати, що Солженіцин у 1974 р. був вигнаний із адянського Союзу. 
Проти нього в радянській пресі розгорнулася пропагандистська кампанія. Твори 
письменника вилучили з бібліотек. Однак у період перебудови ставлення до Со-
лженіцина почало змінюватися. ого твори почали публікуватися, отримавши 
чималу популярність. Зрештою, уже після падіння адянського Союзу, в 1994 
р., Солженіцин повернувся в осію. Він виступив у ержавній думі – хоча проти 
цього була фракція « емократичний вибір осії». За розпорядженням тодішнього 
російського президента ориста льцина йому була подарована державна дача. 
У 1997 р. письменника обрали дійсним членом осійської академії наук. У 2007 
р. отримав державну премію осійської едерації за видатні досягнення в галузі 
гуманітарної діяльності. Тобто був обласканий тодішньою російською владою.

Однак Солженіцин став критиком дій нової російської влади. Він засудив ре-
форми, зокрема приватизацію, а також політику, що проводилася в Чечні. Вод-
ночас письменник вважав, що осії загрожу  НАТО, прагне її оточити. А це може 
призвести до втрати її суверенітету. Чи не цим зараз лякають росіян їхні прави-
телі?

12 липня 2007 р. Солженицина відвідав тодішній російський президент Володи-
мир Путін, поздоровивши його з отриманням державної премії. Наступного 2008 
року Путін, будучи главою російського уряду, був присутній на похованні Солжені-
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цина, на якому були й інші представники російського істеблішменту. Тобто Путіна 
варто вважати адептом Солженіцина. І, схоже, він перейняв деякі ідеї письмен-
ника.

Передбаченн  сучасно  
російсько укра нсько  війни

Чи можна вважати, що Путін проводить у своїй політиці те, що заповідав Сол-
женіцин? І, зокрема, війна з Україною  реалізаці ю цих заповідей?

Певним чином так . Спробу мо розібратися. Зокрема, в «Архіпелазі Гулазі» ма-
мо розлогі міркування про стосунки росіян та українців

«А українці? Ми давно не говорили – українські націоналісти, ми говоримо 
лише «бандерівці», і це слово стало у нас настільки лайливим, що ніхто й не дума  
розбиратися в суті. е говоримо – «бандити», по тому засво ному нами правилу, 
що все в світі, хто вбива  за нас, – «партизани», а всі, хто вбива  нас, – «бандити», 
починаючи з тамбовських селян 1921 року .

А суть та, що хоч колись-то, в Київський період, ми становили диний народ, 
але з тих часів його розірвало, і віками йшли порізно і косо наші життя, звички, 
мови. Так зване «возз днання» було дуже важкою, хоча може бути й щирою чи-
ю-то спробою повернутися до попереднього братерства. Але погано потратили ми 

три віки з тих пір. Не було в осії таких діячів, хто б задумався, як звести нарідно 
українців та росіян, як згладити рубець між ними. А якби не було рубця, так не 
стали би весною 1917 року створюватися українські комітети й ада потім. Зреш-
тою, в Лютневу революцію вони лише федерації вимагали, ніхто й не думав від д-
нуватися, цей жорсткий розкол ліг від комуністичних літ .

ільшовики до приходу до влади прийняли питання без труднощів. В «Правді» 
7 червня 1917 Ленін писав, що більшовики вважають Україну «загарбанням росій-
ських царів і капіталістів». Він написав це, коли вже існувала ентральна ада. 
А 2 листопада 1917 була прийнята « екларація прав народів осії» – адже не на 
жарт же? адже не в обман заявили, що мають право народи осії на самовизначен-
ня аж до відокремлення? На півроку пізніше радянський уряд просило кайзерів-
ську Німеччину посприяти адянській осії в укладенні миру і визначенні точних 
кордонів з Україною, – і 14 червня 1918 Ленін підписав такий мир з гетьманом 
Скоропадським. Тим самим він показав, що цілком примирився з відділенням 
України від осії – навіть якщо Україна буде при цьому монархічною

Але дивно. к тільки впали німці перед Антантою що не могло мати вплив на 
принципи нашого ставлення до України , за ними впав і гетьман, а більшовиць-
ких сил виявилося більше, ніж у Петлюри, – більшовики відразу ж перейшли ви-
знаний ним кордон і нав язали динокровним братам свою владу. Правда, ще 15-20 
років потім посилено й навіть з натиском грали на українській мові й втовкмачува-
ли братам, що вони цілком незалежні й можуть від нас відділитися коли завгодно. 
Але як тільки вони захотіли це зробити в кінці війни, їх оголосили «бандерівця-
ми», стали ловити, катувати, страчувати й відправляти в табори. А «бандерівці», 
як і «петлюрівці», це всі ті ж українці, які не хочуть чужої влади. ізнавшись, що 
Гітлер не несе їм обіцяної свободи, вони й проти Гітлера воювали всю війну, але 
ми про це мовчали, це так же невигідне нам, як і Варшавське повстання 1944 
року .

Чому нас так драту  український націоналізм, бажання наших братів розмов-
ляти, і дітей виховувати, і вивіски писати на своїй мові. Навіть Михайло улгаков 
в « ілій гвардії»  піддався цьому невірному почуттю. аз уже ми не злилися до 

кінця, раз вже ми різні в чому-то досить того, що це вони відчувають вони, менші , 
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а – дуже гірко  але раз вже це так? оскільки час втрачено, і більш всього втрачено 
в 30-і і 40-і роки, загострено-то більше всього не при царі, а при комуністах  – чому 
нас так драту  їх бажання відділитися? Нам шкода одеських пляжів? черкаських 
фруктів?

Мені боляче писати про це  українське й російське по дналися в мені і в крові, 
і в серці, і в думках. Але великий досвід дружнього спілкування з українцями в 
таборах відкрили мені, як у них наболіло. Нашому поколінню не уникнути запла-
тити за помилки старших.

Тупнути ногою й крикнути «мо » – найбільш простий шлях. Набагато трудніше 
вимовити  «хто хоче жити – живіть » к не дивно, але не збулося передбачення 
Передового Вчення, що націоналізм зів яне. У вік атому та кібернетики він чо-
мусь розквітнув.  підходить час нам, подоба ться чи не подоба ться, – платити 
по всіма векселями про самовизначення, про незалежність, – самим платити, а не 
чекати, що будуть нас палити на вогнищах, в ріках топити й обезголовлювати. Чи 
велика ми нація, ми повинні довести не величиною території, не числом підопіч-
них народів, – а величчю вчинків.  глибиною оранки того, що нам лишиться за 
винятком земель, які жити з нами не захочуть.

З Україною буде дуже боляче. Але треба знати їхн  загальне напруження. кщо 
не вдалося за віки – значить, треба виявити розсудливість нам. Ми зобов язані від-
дати рішення їм самим – федералістам чи сепаратистам, хто в них кого перекона . 
Не поступитися – безумність та жорстокість.  чим м якшими, чим терпимішими 
ми будемо, чим більше роз яснюватимемо зараз, тим більше надії відновити д-
ність у майбутньому.

Нехай поживуть, спробують. Вони швидко відчують, що не всі проблеми вирішу-
ються відокремленням».

Поза цим основним текстом Солженіцин робить виноску. о того ж дуже важ-
ливу.  варто навести  «Через те, шо в різних областях України – різне співвід-
ношення тих, хто вважа  себе українцем, і хто – росіянином, і хто – ніким не вва-
жа , – тут буде багато складного. Можете бути, по кожній області знадобиться свій 
плебісцит і потім пільгове й бережливе ставлення до всіх, хто бажа  переїхати. 
Не вся Україна в її сьогоднішніх формальних кордонах  справді Україна. кісь 
лівобережні області безумовно тяжіють до осії. А вже Крим приписав до України 

рущов й зовсім до дубу. А Карпатська Червона  усь? Перевіримо і на ній  вима-
гаючи справедливості до себе, як справедливі будуть українці до карпатських ро- 
сіян?»

Спробу мо розібратися в цих міркуваннях. Спочатку Солженіцин апелю  до 
періоду Київської усі. Повторю  тезу про « диний народ» в ті часи. о ці ї тези 
письменник не раз повертатиметься. В принципі, тут нічого дивного нема . Про 
диний російський народ говорилося в царській осії. У радянській літературі 

з явилося твердження про існування диної давньоруської народності, на основі 
якої виникли російський, український та білоруський народи. Зараз ця теорія екс-
плуату ться в осії. Та й не лише там. Навіть і в Україні. Так, знаний український 
академік Петро Толочко випустив книгу про дину давньоруську народність. То 
чого дивуватися Солженіцину?

Взагалі письменник доволі вільно інтерпрету  історичні факти, що стосуються 
відносин росіян і українців. агато  тут стереотипного, нав язаного довготривалою 
традиці ю російської історіографії. Але заради справедливості варто сказати, що ці 
проросійські стереотипи поширені й у сучасній українській історіографії, зокрема, 
стереотипи про «близькість», «братерство» російського й українського народів, а та-
кож їхн  прагнення «возз днатися».

Однак Солженіцин усвідомлю , що те братерство  «розбитим», що допущено 
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чимало «помилок» у цій справі. Навіть у нас до недавнього часу про це не дуже 
любили говорити. Інша річ, що Солженіцин занадто тенденційно тракту  ці по-
милки. Мовляв, вони в основному допускалися за радянських часів. Ніби за часів 
імперської осії не було гонінь на Тараса евченка про них то Солженіцин добре 
зна , чи не було Валу вського циркуляру, мського указу? І не тільки... Нато-
мість, письменник неприязно говорить про політику українізації, яку проводила 
радянська влада на початках свого існування.

Солженіцину хочеться, аби росіяни й українці були разом. Адже, як він писав, 
«українське й російське по дналися в мені і в крові, і в серці, і в думках». е правда. 
При чому «українське» він ставить перед «російським». Не беруся судити, наскіль-
ки це письменник зробив свідомо. Однак справді українське стояло в нього перед 
російським. е українське він вбирав з молоком матері-українки, із його оточення 
в дитячі та юнацькі роки. Ментально, як уже говорилося, він був українцем. Але 
«робив» себе росіянином. В принципі, Солженіцин далеко не один такий. Таких не 
тисячі – мільйони. е напівукраїнці, напівросіяни. Або українці, які опинилися 
в осії. м хочеться, щоб існували між Україною й осі ю «братерські відносини», 
щоб вони були – як одно.

І все ж Солженіцин розумі  як би це не було йому боляче  прагнення україн-
ців до самостійності. Він з повагою говорить про українські визвольні змагання 
– петлюрівців, бандерівців. о речі, коли в журналі «Новий мір» обговорювали 
твір «Один день Івана енисовича», то закидали автору, що там багато згадок про 
бандерівців. І це треба прибрати. Про ці «бандерівські страсті» при обговорені зга-
даного твору цікаво почитати в мемуарах « уцалося телятко з дубом».

Однак Солженіцин попереджа , що «з Україною буде дуже боляче». е було ска-
зано, вважайте, майже за чверть століття до розпаду адянського Союзу й прого-
лошення незалежності України. Або ось ці його слова варто ще раз процитувати  
«Не вся Україна в її сьогоднішніх формальних кордонах  справді Україна. кісь 
лівобережні області безумовно тяжіють до осії. А вже Крим приписав до України 

рущов й зовсім до дубу. А Карпатська Червона  усь? Перевіримо і на ній  ви-
магаючи справедливості до себе, як справедливі будуть українці до карпатських 
росіян?» Тобто Солженіцин передбачав «розділення» України, те, що осія «ма  
право» відібрати в неї Крим, певні області лівобережжя, які «тяжіють» до осії. І 
навіть говорить про «карпатських росіян». У цьому сенсі він ніби передбачав війну, 
яка може вестися між осі ю й Україною за ці території. Звісно, він війни не хотів. 
Вважав, що треба вирішувати ці питання мирно. Однак не склалося.

к би себе повів Солженіцин під час нинішньої російсько-української війни? 
Не будемо гадати. Одне можна точно сказати  він знав, що українці чинитимуть 
опір, особливо українські націоналісти. Письменник розумів хоча йому важко 
було признатися в цьому розумінні  ментальну відмінність українців і росіян. І 
відображував це в своїх творах – часто несвідомо.

Твір, завдяки якому Солженіцин увірвався в російську літературу, «Один день 
Івана енисовича».

е повість про типового російського мужика. я «типовість» дала можливість 
опублікувати твір у журналі «Новий мір», редагований Олександром Твардов-
ським. Останній вважав себе людиною, яка походить із російського селянського 
середовища. І добре розумі  «російський селянський характер». оча це не зовсім 
так. Твардовський походив зі Смоленщини. А це білоруські терени – щоправда, 
тотально русифіковані. е один «тотально русифікований» але українець  Ми-
кита рущов, який теж походив з селянського середовища, підтримав «Один день 
Івана енисовича».  значною мірою завдячуючи цьому твір став «допущеним» у 
радянську літературу.
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Однак повернемося до твору. ого герой потрапив у табір – передусім через те, 
що Сталін не підготувався до війни з німцями. Спочатку Іван енисович опинив-
ся в німецькому полоні, втік звідти й потрапив до своїх. Але свої його ж і кинули 
в табір – начебто за шпигунство. Чи обурю  Івана енисовича така ситуація? За 
великим рахунком, не дуже. Він вважа , що сів «ні за що». Але мириться з цим.

Покірність долі – це чи не головна риса характеру Івана енисовича як типово-
го представника російського селянства. Він навіть наказу  дружині не присилати 
собі посилок, бо це для її бідного господарства  тягарем. Вони ще листуються. е 
листування – диний зв язок між Іваном енисовичем та його дружиною. Але це 
якийсь примарний зв язок. Кожен з них живе своїм життям. І ці, здавалось би, 
близькі люди все менше розуміють один одного. оча певні ілюзії Івана енисови-
ча щодо дружини зберігаються. Він сподіва ться, що вона пришле йому посилку. 
Однак ці сподівання марні...

Загалом же Іван енисович не буде бунтувати, чинити опір. А пристосовувати-
меться до обставин – якими б вони не були важкими. ля нього головне – не жити, 
а вижити. Власне, повість опису  один день такого виживання. Герой твору пере-
йма ться тим, щоб не захворіти, не потрапити в карцер бо це його може фізично 
добити , дума  про те, як наїстися.

Про якісь вищі чи то духовні запити Івана енисовича говорити не варто. х 
практично не існу . Він не зна  «високої» російської культури. е його сусід по 
таборовим нарам езар Маркович може обговорювати якісь культурні новинки. 
А для Івана енисовича ці новинки – терра інкогніта. «Висока» культура, за ве-
ликим рахунком, йому ні до чого. Вона ж не допомага  виживати. Навпаки, «не-
культурний» Іван енисович допомага  виживати інтелігенту езарю Марковичу. 
Зокрема, навча  його, як зберегти отриману посилку з продуктами.

оча що візьмеш з простого російського мужика Івана енисовича  Він же уні-
верситетів не закінчував. Але ж  російська інтелігенція  о – вона? В тім то й річ, 
що ні що.

Несвідомо Солженіцин тут показу , що «висока російська культура» занадто да-
лека від народу. е – культура вузького кола людей. Народ же ма  свої потреби 
– які назагал прості, зорі нтовані на примітивне виживання. Навіть релігійні по-
треби, фактично, відсутні в цій «народній культурі».

»Один день Івана енисовича» – це, за великим рахунком, вирок й російському 
народу, й російській інтелігенції з її «високою культурою».

 в творі й українська тема. Але вона маргінальна. Точніше – маргіналізова-
на. Власне, Солженіцина при підготовці твору до друку змусили її маргіналізува-
ти. Але навіть те, що лишилось, багато що говорить. Українці тут, виявляються,  
сильнішими за росіян. У них  основа, яка да  можливість їм триматися – навіть у 
непростих умовах.

ільш широко українська тема представлена в «Архіпелазі Гулазі». Солжені-
цин писав, що довгий час у таборах Гулагу кримінальні злочинці »блатні»  теро-
ризували політичних. Однак у післяво нний період відбувся перелом. І це було 
значною мірою пов язано з тим, що в таборах почали з являтися українці, переду-
сім західні українці, бандерівці. Вони не мирилися зі сваволею «блатних», ставили 
їх на місце. Також ці люди стали бунтівним елементом у таборах.

У згаданому творі чимало уваги було приділено Кенгірському повстанню. Со-
лженіцин розповідав, що під час нього українці створили свій особливий центр. 
Чита мо  « ентри, а особливо український у всьому таборі росіян було не більше 
четверті , очевидно, лишилися самі по собі. Михайло Келлер, український парти-
зан Солженіцин, як бачимо, назива  бандерівців партизанами – так, як їх імену-
вали в Україні – П. К. , що з 1941 воював то проти німців, то проти радянців, а в 
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Кенгірі публічно зарубав стукача, з являвся на засідання мовчазним спостеріга-
чем від того штабу». Письменник був не в захваті, що українці відособилися й не 
довіряють росіянам. У цьому він вбачав такий собі «національний егоїзм». Та все ж 
відзначав завзятість українців і здатність боротися. Наприклад, писав  «А жінок в 
Кенгірі виявилося багато не лише горлатих, але й сміливих, особливо серед укра-
їнських дівчат, яких й було в жіночій лагпунктів більшість».

Солженіцин бачив, принаймні це чітко видно з «Архіпелагу Гулагу», що україн-
ці, на відміну від росіян, не будуть коритися сваволі влади. Але прямо він не хотів 
цього визнати. Чи боявся? оявся признати, що в цьому питанні українці різнять-
ся від росіян. ому ж хотілося вірити, що ми «близькі народи», «народи-брати». Він 
симпатизував бандерівцям.  водночас остерігаючись цих симпатій.

За великим рахунком, сам Солженіцин став «бандерівцем» у російській літе-
ратурі, а не «літературним власівцем», як його обзивала радянська пропаганда. 

о речі, ставлення Солженіцина до осійської визвольної армії, чи то власівців, 
далеке від захоплення. Він розумів і показував, що це явище не було виявом «на-
родної ініціативи», а стало результатом складних во нних обставин, коли російські 
військовополонені, а також жителі окупованих територій, позбавлені захисту ра-
дянської влади, котра, фактично, оголосила їх зрадниками, хотіли якось вижити 
– як і Солженіцинський Іван енисович у сталінському таборі. Власовство стало 
виявом покірності російського національного характеру. Зовсім інше явище – бан-
дерівство. Воно виникло знизу. е справді була українська народна ініціатива, 
щоб оборонити себе від окупантів і зайд – німців, сов тів, зокрема, їхніх червоних 
партизанів, польських бойовиків, банд грабіжників тощо. Загони української са-
мооборони на окупованих німцями територіях спочатку виникали стихійно, без 
особливого втручання політиків. Можна пригадати тут Українську Повстанську 
Армію Тараса ульби- оровця. ю стихійність, народну ініціативність спробував 
показати Улас Самчук у романі «Чого не гоїть огонь». о речі, цей письменник у 
висвітленні деяких тем передував Солженіцину, зокрема, у висвітлені теми Гула-
гу.

Не беремося судити, наскільки Солженіцин розумів відмінність між власівством 
і бандерівством, але відчував її – це точно. о був інтуїтивістом.  інтуїтивно ви-
брав для себе бандерівство – принаймні в поведінці, своїх стосунках з радянською 
владою. Він свідомо писав твори, які підривали цю владу, пішов до неї в опозицію 
– як і менш відомі за нього українські дисиденти 60-70-их років. Солженіцин, на 
відміну від «чистих» росіян, що стали метрами радянської літератури, не виявляв 
покірності, пристосування. Показові в цьому плані його відносини з «російським 
народним поетом», насправді, тотально русифікованим смоленським білорусом 
Олександром Твардовським. Вони були друзями, але й опонентами. Твардовський, 
який чимало зробив для Солженіцина, «пробив» публікацію його «Івана енисови-
ча», постійно закликав письменника до покірності, до примирення з радянською 
владою. Той відмовлявся й робив свою справу.

ля українців Солженіцин, в жилах якого принаймні по матері  текла бунтів-
на кубанська козача кров, став такою собі «пропащою силою». Він не захотів стати 
українцем, але відчував потяг до українства. о ж чому симпатизував бандерівцям 
або Тарасу евченку? Солженіцин вирішив творити на полі російської культури. 
Чимось він нагаду  ще одну нашу «пропащу силу», свого земляка, талановитого й 
авантюрного кубанця генерала Андрія куро, який служив білогвардійцям, але 
вкінці життя, щоправда, згадав про сво  українство й ладний був прилучитися до 
українського руху. Скільки ж бо таких «пропащих сил» породив наш народ

Петро КР ЛЮК
г. « ень», www. . . , 18 червня 2022 р.
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Чорне задзеркалля російської літератури
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На жаль, наші національні сили не були ще готові йти на смерть за свою свободу і 
наївно вірили обіцянкам ворога. Тому ота темна ніч і супроводжувала нас усі останні 
роки.

Менш відома друга праця письменника «Українство на літературних позвах із 
Московщиною». Цього разу приводом став відгук Пипіна на історію української лі-
тератури Омеляна Огоновського.

Пипін тут висловлює ті самі погляди, що й Путін, уважаючи нас одним народом 
і пінячись від злості, що давня руська література – це література передусім україн-
ська, а Русь, як не крути, не Московія.

Для мене цікавою було у працях Нечуя статистика поширення російських журна-
лів. Як з’ясувалося, найбільше читачів та передплатників мав Петербург, а відразу 
за ним Херсонська, Київська, Харківська, Катеринославська, Таврійська, Полтавська 
і Подільська губернії. Причина тут зрозуміла. Журнали передплачували передусім 
міста. А українські міста заселила окупаційна влада – урядники, військові, попи, їхні 
дружини і т. д. В російській провінції залишилися хіба плюшкіни та собакевичі, які 
нічого не читали.

Говорячи про фольклор, Нечуй наводить разючий приклад із весільних пісень. 
Наприклад, українці у весільних піснях кепкують зі старости і сватів без зла:

Наш староста з міста
В нього голова з тіста,
Зуби з петрушки,
Очі з чорнушки,
Голова сніпками вшита,
Борода ґонтом підбита.
А от російські дружки кленуть:
Да тебе свату большому
На ступень ступить – ногу сломить,
На другой ступить – другую сломить,
На третий ступить – голову свернуть.
Да трясло б  тя, пов трясло!
Да сквозь печь провалится!
Я кладу жалобу что на сватью на большую,
На лукавую, на вилявую,
На змею семиглавую!
Семиглавую, семихвостую!
Чтоб  тебе, сватьюшка,
Синовей б  те разбойников,
Дочерейпосиделочек
Умереть б  тебе, сватьюшка!
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Це дуже яскравий приклад відмінності наших народів. Відмінність ця полягає ще 
й на тому, що в росіян нема взагалі народних пісень, які б хтось і досі співав. Все, 
що співають при застіллі, – це авторські пісні («Коробєйнікі», «Стєнька Разін», «Ой, 
морозмороз», «Очі чьорниє» і т. д.). Так звані народні не мають привабливої мелодії, 
не мають зрозумілої гармоні, зате мають убогий зміст. Ось пісня, яку співала Лідія 
Русланова:

Валенки да валенки
Ой, да не подшит , стареньки
Нельзя валенки носить
Не в чем к миленькой ходить
Та от несподіванка: вона не російська, а циганська.
Російська література творилася згори, не беручи до уваги народний фольклор, 

який виявився дуже бідним. Більшість казок – це переповіджені зарубіжні казки, які 
широко розходилися в дешевих виданнях.

Це та сама пастка, в яку потрапили брати рімм, записуючи казки у юних начита-
них дівиць із родин гуґенотів, які втекли з Франції. Відповідно, багато тих казок не 
були німецькими.

«Аленький цветочек» Аксакова, «Маша и три медведя» Толстого – це англійські 
казки. Жодна з цих казок ніколи не була зафіксована у фольклорних записах до того, 
як з’явилася в літературному опрацюванні.

Казки про «Снігурочку», «Колобка», «Ріпку» позичені в українців, а казка «По 
щучьему веленью» – у фінів. Коли зазирнути до «Народн х русских сказок» А. Афа-
насьєва, то можна побачити там цілу купу українських і білоруських казок – одні з 
них в оригіналі, інші в перекладі, а ще доволі багато казок, про які скромно не вка-
зано, де записані.

Так, у примітці до казки  6 про дурного вовка читаємо: «У малороссиян суще-
ствует поговорка «Кому, кому, – а що куцому, то вже не минецця». До чого тут україн-
ська приказка, якщо казка російська? Але де вона записана – знову мовчок.

Більшість записів російських казок були сфальсифіковані. У той час, як українці 
не мали в Росії своєї літератури, а казки існували винятково в усній формі, росія-
ни вже з X ІІІ ст. масово поширювали серед народу лубкові книги. х розносили по 
селах разом із гребінцями й люстерками коробейники. Відтак селяни, прочитавши 
німецькі, французькі чи там арабські казки, залюбки потім пригощали ними фоль-
клористів.

У зібранні Афанасьєва у примітках до казок так і пишеться: «Текст перепечатан 
с лубочного издания» або «Текст представляет собой литературноповествователь-
ную обработку б лин  об Илье Муромце и Соловьеразбойнике».

Та й казки, записані на якійнебудь Тамбовщині, викликають тиху підозру про 
фальсифікат: «Сивко бурко, вещий воронко», «Две Доли», «Марко Богат й», «Лихо». 
Казка «Людська доля» подається чистою українською мовою, але  записана в «Мал-
м жском районе Кировской области».

Щодо російської літератури, то її варто читати бодай задля того, щоб пізнати 
глибше свого ворога.

А читати треба не тих найвідоміших і перекладених у всьому світі, а другорядних, 
яких не перекладають. Наприклад, СалтиковаЩедріна. Хоч і не можна назвати його 
другорядним, та все ж він майже невідомий на Заході. диний роман, який пере-
клали на кілька мов – «Господа Головл в », а найбільш сатиричні і дошкульні для 
росіян твори не перекладені. Не любили його і в Московії, бо поглумився він над ка-
цапами не згірш від Гоголя. Пригадую, як у 1980х привіз до Львова якийсь москов-
ський театр виставу «Історія одного міста». Публіка валила шалено, бо в репліках 
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персонажів усе було актуальне й на той час. Врешті втрутилися обкомівці і змусили 
окремі фрази прибрати.

Ніхто не буде перекладати й Глєба Успєнского, та й не просто його перекласти, 
але ж, читаючи його нариси, бачиш, яка страшна, незборима прірва розділяє нас із 
московитами. Він описує таких потвор у людській шкурі, що дуже добре наклада-
ються на новітніх окупантів. Зґвалтування, пиятика, підлість, брехня, крадійство – 
усе це ознаки московита. Зрештою, навіть Іван Аксаков, побувавши на ярмарках в 
Чернігівщині, писав, що український крамар ніколи не запросить за крам зайвого, 
а скаже свою ціну і вже не спустить ні на шаг, ще й говорити не схоче, тоді як поруч 
із ним кацап залупить втроє і буде вперто торгуватись. А це, між іншим, риса суто 
азійська – називати завищену ціну, а потім спустити ледь не в чотири рази.

Література російська сповнена жахів.
У поемі Нєкрасова «Кому на Руси жить хорошо», яку важко назвати поетичною, 

селянка Матрьона розповідає про те, як вона пішла на поле жати, а дитину залиши-
ла на діда. І ось як переказує цей епізод шкільний підручник: «Но недоглядел дед, 
уснул, разморенн й солн шком, а Демушку с ели свинки».

Як лагідно: «свінкі»!
Звичай, коли сини йдуть на заробітки, а батько спить із невістками – теж яскраво 

описаний в російській літературі. Зокрема у повісті Алєксєя Потєхіна «Около денег», 
де фабрикант, випровадивши з дому сина в дорогу, їде зі своєю невісткою до міста і 
живе там з нею в готелі, купує їй цінні подарунки.

Або ось Фйодор Рєшетніков з його повістю «Подліповци». Це чистої води роман 
жахів. Розповідається тут про село, заселене перм’яками, які рідко коли їли хліб. Че-
рез постійну негоду селяни косили жито й овес завчасу, ще зеленим. «Только начи-
нает созревать хлеб, – баско! вдруг дожди, заморозки, снег  Поплачешь, погорюешь, 
да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей 
мучки смешаешь али кор  осиновой, либо липовой наскоблишь». Усе село – самі 
лежебоки, ніхто нічого не хоче робити. Взимку з холоду та голоду люди вмирають 
як мухи. І це при тім, що біля села густелезний ліс. Але їм ліньки йти рубати дрова.

Померлих ховають у сяктак збитих скринях задля економії по двоє. Відспівує піп 
у личаках та в полатаній рясі. Сисойка, який ховав жінку, спочатку плакав за нею, а 
потім став її лаяти «стервом», а попа – «чучелом».

«С сойке страшно опротивела жизнь в своем дому: кажд й день и даже ночь ре-
вели его маленькие брат Петр чет рех лет и сестра Пашка двух лет, котор е мерзли 
с холоду и постоянно голодали. ти маленькие дети, не умеющие еще в говари-
вать и ходить, постоянно лежали или сидели полунагие, одет е в несколько тря-
пок, сшит х наподобие мешков. На них не обращалось внимания ни С сойком, ни 
матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печке и охала. Куда 
С сойко ни посадит детей, там они и сидят, там и ползают. Он даже нарочно садил 
их на гол й пол, для того, чтоб  они скорее умерли, нарочно не давал есть, думая, 
что они помрут; но ребята кричали с кажд м днем хуже, – С сойко злился, хотел их 
пришибить чемнибудь, но ему б ло жалко, он чегото боялся».

Але мрія його збулась. В комині обвалився камінь і забив дітей, коли вони лежали 
в печі. «На другой день Пила сделал ящик в виде гроба, положил в него два малень-
ких трупа, завернут е в мешки, заколотил ящик с досками и повез на дровнях в 
село».

У попа виникає підозра, що Сисойка сам їх і забив. Але якщо віддасть корову, то 
заплющить на це очі.

Ні, таки варто читати цю чорнуху. Щоб ніколи у нас не виникало до них співчут 
тя.

Юрі  ИННИ К
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На врученні ордена Почесного легіону Ліна Костенко назвала себе представ-

ницею всесвітньо невідомої літератури. Гірке та точне визначення, яке, сподіваю-
ся, буде спростоване новим часом. Вража , що у 2022 році, через три десятиліття 
після проголошення незалежності України, орден, яким заслужено нагороджено 
прекрасну українську поетесу, сприйма-
ться нами як справжнісінька політична 

та культурна сенсація. А, між іншим, ро-
сіян – кавалерів цього ордена – і не по-
рахувати. І справді талановиті люди, і 
ті, чий культурний та політичний внесок 
ми сприйма мо, м яко кажучи, з подивом. 
І едір аляпін, і Зураб еретелі. І Га-
лина Вишневська, і Володимир Познер. І 
Людмила Улицька, і Олег Табаков. І так, 
звісно,   у Путіна цей орден теж . А в імпе-
ратора Олександра ІІ, який підписав м-
ський указ про заборону української мови, 
– взагалі Великий хрест ордену. Можливо, 
з цього варто почати?

Суть проблеми в тому, що всі ці століття українці перебували в тіні навіть не 
російської, а імперської культури. іла держава працювала над тим, щоб пере-
конати у другосортності української культури навколишній світ, та й нас са-
мих. І промила мізки настільки, що навіть зараз неосвічені володарі міщан-
ських дум запевняють свою невибагливу аудиторію в тому, що як тільки ми 
потрапимо до вропи, нас там одразу зустріне едір Михайлович осто вський.

Ну зустріне і зустріне – важливо, щоб без аскольникова, Ставрогіна та інших 
своїх збожеволілих від безкарності героїв. Але ж не лише він один, правда? Карел 
Чапек теж зустріне. І огуміл Грабал. І Мілан Кундера. А нова чеська література 
почала розвиватися приблизно тоді ж, коли й українська. І спиралася приблизно 
на ті самі верстви читачів – мешканців невеликих міст та сіл. І при цьому чеських 
читачів значно менше, ніж читачів-українців. Але це в іншій країні. Перемісти-
мося до самої Україні. олом-Алейхем, який міг зустрітися на київській вулиці з 
Михайлом Коцюбинським, – всесвітньо відомий письменник, «Скрипаль на даху» 
досі у репертуарі бродвейських театрів. озмір таланту? Сила культури? Так, зви-
чайно, олом-Алейхем – великий письменник. Але імперії просто виявилося не 
під силу залишити у своїй тіні врейську літературу тому, що це була всесвітня 
література, тому що олом-Алейхема читали і в С А, і у Польщі, й у Аргентині. 
Імперія розстріляла врейських письменників, закрила врейські журнали та те-
атри, знищила школи та навіть мовні курси – а з авторитетом культури на ідиш 
нічого вдіяти не змогла. І у результаті носіїв мови ідиш вже майже нема , а о-
лом-Алейхем та інші врейські письменники .

А українська література опинилась у тіні майже вся, особливо після 1939 року. 
У тіні імперії, яка свідомо оголошувала першосортною одну мову, одну літературу, 
одного імператора, білого чи червоного. У Празі нікому на думку не спадало вва-
жати, що письменник, який пише німецькою мовою, за визначенням цікавіший за 
автора, який працю  чеською. Тому ні у кого ніколи не виникало сумнівів у «пер-
шосортності» чеської культури, тому у сучасному світі чеські письменники відомі 
практично так само, як російські – і це при тому, що кількість носіїв мов  несумір-
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ною. А у країні, в якій ми всі жили до 1991 року, не було жодних сумнівів, що ро-
сійський письменник, який живе у Москві, – це культура, російський письменник, 
який живе у «національній республіці», – це провінція, а письменник, який пише 
«національною» мовою, – це село. При цьому представники культури «першого а-
тунку» самі вирішували, що їм перекладати з «третьосортних» культур і робити 
умовним надбанням усі ї імперії. Тому, наприклад, творчість Ліни Костенко – тер-
ра інко ніта для носіїв російської мови, хоча поза всяким сумнівом саме вона, а не 
хтось із російських поетів, стала найяскравішою представницею знаменитих «шіст-
десятників». Але ніяк не тільки творчість Ліни, повірте. Велика латиська поетеса 
Аспазія, дружина на айніса, була у адянському Союзі практично забороненою, 
її почали перекладати лише у 1990-ті. І так, я у юнацькі роки міг читати Ахматову 
чи Ахмадулліну російською, Ліну Костенко українською, Аспазію латиською і ро-
зуміти, що українська та латиська поезія нічим російській поезії не поступа ться. 
Але хто сказав, що для розуміння такої простої істини треба бути поліглотом?

Ні, потрібно просто вийти із тіні. Потрібно перестати бути культурою, яка ста  
зрозумілою світу лише за допомогою російської мови або як альтернатива росій-
ській культурі. Те, що написано найкращими українськими письменниками, ство-
рене українськими композиторами та художниками, нічим не поступа ться рівнем 
іншим світовим культурам. е просто. Потрібно просто увімкнути світло – і зловіс-
на тінь зникне.

І тоді, коли ми прийдемо до вропи, нас там зустріне не осто вський, аж ніяк. 
Нас там зустрінуть евченко, Леся, Стефаник, Коцюбинський та ранко.

І Ліна Костенко. Так, звісно, Ліна Костенко. Кавалер ордена Почесного легіону.
Віталій ПОРТ КОВ

 ремлі ан т  о  
а и т и  чителі

Насамперед слід зазначити, що Путін пройшов вищу школу КГБ, в якій вчили не 
любити, поважати людей чи християнського ставлення до ближнього, але вчили 
підступно (без слідів) вбивати, завербовувати до співпраці, підкуповувати, шанта-
жувати, погрожувати. Його діяльність на посаді такого собі аґента у Східній Німеч-
чині не вимагала багато знань, чогось дуже суттєвого (в розумінні державного), 
скоріш, засвоювати методи знайомства, контактів, що стало йому в пригоді після 
розпаду СССР – він це майстерно використав. Звичайно, що і знання німецької мови 
допомогло йому влаштуватися біля мера Петербурґа, звідки він потрапив до вер-
хівки Кремля.

Про цей період його життя вже написано багато, але слід приглянутись саме до 
періоду, коли він став головою уряду РФ, а потім і президентом.

Його «організаційні здібності» знайшли своє втілення у підготовці до війни про-
ти Чеченської Республіки та вбивства її першого керівника генерала Дудаєва. Шлях 
Путіна до абсолютної влади та контролю над політичним розвитком країни, який 
зробив з нього неймовірного диктатора, а з громадян РФ – бездумну масу, яка до-
зволяла й дозволяє йому провадити криваві війни навіть проти тих, кого називає 
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братським народом. З нього вилупився бездушний психопат, якому бракує елемен-
тарного логічного думання, але який багатий на підступні кроки, безжалісні й бру-
тальні вчинки, які стають для мільйонів неймовірною трагедією. Брак співчуття, 
милосердя, адекватности вчинків зробив з нього вбивцю, якому бракує людяности 
– рис, які довели людство до проґресу.

Хвороблива уява про те, що розпад «імперії зла» (Р. Рейґан) – СССР, був «найбіль-
шою катастрофою ХХ ст.» (Путін) зробила з нього найбільшого злочинця на плане-
ті, який задля своєї хворої уяви побудував вперше в історії терористичну державу 
та став загрожувати світові атомною війною. Як не дивно, але саме до створення 
державитерориста йому вдалося залучити російську православну церкву.

Московська церква отримала патріарший статус 1 89 р.. Його надав Вселен-
ський Патріарх ремія ІІ Транос після піврічного примусового утримування у Мо-
скві з 1 88 р.. Оскільки надання статусу слідувало після арешту та погроз Вселен-
ському Патріархові, то Константинопольський Собор 1 90 р. не визнав його через 
порушення канонів православної церкви – щойно 1 93 р. московському цареві вда-
лося досягти (чи купити) визнання, але Томосу РП досі не отримала.

Після наступних 128 р. – 1721 р. року МП був скасований. Замість нього Петро 
І та наступні імператори Російської імперії призначали світських керівників цер-
квою – оберпрокурорів, які вирішували всі церковні справи та затверджували рі-
шення Духовної колегії, що була згодом перейменована на Святійший Правитель-
ствующий Синод – колеґіальний орган вищої церковної влади, що призначався 
імператором і повністю був залежний від імператора всеросійського та поставле-
ного ним оберпрокурора. В цей період фактично імперська православна церква 
була державною конторою (відомством), в якій було відсутнє таїнство сповіді.

Наступних 196 років Російська церква діяла без патріарха і щойно 28 жовтня 
1917 р. відбувся Всеросійський Помісний Собор, який відновив Патріархат, але цер-
ква зазнавала комуністичного переслідування аж до 19 3 р.. Сталін знав про те, що 
на окупованих німцями територіях церкву не переслідують, то вирішив її викори-
стати для себе. Він запросив кількох митрополитів до себе .9. 3 р., а вже 8го ве-
ресня відбувся Всеросійський Собор МП, який обрав патріарха Сергія, кандидатуру 
якого ухвалив сам Генеральний секретар комуністів – Й. Сталін.

Статус РПЦ МП з того часу був «незалежний», але мало чим відрізнявся від часів 
Петра І. Справа в тому, що «таїнство сповіді» було дозволене, але орґани КГБ вима-
гали від священиків «інформацію», якщо їх «цікавив» певний «християнин». Таким 
чином, Сталінові вдалось не тільки «відновити» РПЦ і її Патріархат, але й запрова-
дити її під повний контроль своїх спеціальних служб.

Путін добре знав про це і обрання ундяєва патріархом РПЦ цілковито вкладало-
ся до його планів відновити хоч «обшарпану» імперію. Церковна кар’єра ундяєва 
досить детально висвітлена на сторінках «Вікіпедії» та , які твердять, що він 
вже зі шкільної лавки був дуже «наполегливим» і близьким до митрополита, який 
допоміг йому за перший рік навчання в семінарії закінчити курс і за другий рік! 
Певно, здібним був хлопець. У Вікіпедії твердять, що саме співпраця з відповідни-
ми орґанами була запорукою швидкої церковної кар’єри, яка увінчалася титулом 
патріарха. В різних статтях про ундяєва – Кирила наведені навіть імена, під якими 
діяв церковний діяч В. ундяєв для іншої державної структури, яка прагнула інфор-
мації, а не Господа славити.

Тому не дивно, що обидва Володимири добре розумілися, незважаючи на те, що 
працювали цілковито на різних ділянках, але служили (звітували й виконували 
завдання) тій самій структурі КГБ, яка навіть після зміни назви займалася й за-
ймається тою самою діяльністю – поширюванням брехні, вигадуванням «русского 
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мира», який мав приховувати справжню мрію неграмотного аматораісторика – 
президента РФ Путіна: повернення у минуле, воскресіння напівздохлої імперії зла.

Щоб не викликати зайві підозріння, Путін підступну ідею відновлення імперії 
спочатку доручив Патріархові РПЦ МП Кирилові. Через нього вдалося одурманити 
не тільки вірян, але й більшість населення РФ, яке стало захоплюватися окупацією 
сусідніх територій Грузії, Молдови, України, зокрема, відомими вигуками «Крим 
наш».

Відомий розвідник, журналіст . Швець зауважує, що Путін вивчав минуле Тре-
тього Райху і, можливо, саме методи ЕСТАПО «промовили» до його серця, про що 
свідчить дійсність, що йому невідомі почуття жалю, милосердя, розуміння справед-
ливості, поваги до людей та держав і народів. Російська війна проти українсько-
го народу задокументувала безжалісність, брутальність, катування та вбивства, 
ґвалтування дітей і жінок, розстрілювання беззбройних цивільних, грабування та 
руйнування будинків та помешкань. Тобто, ідеолоґія «московської цивілізації» не 
тільки перевзята з гітлерівської  – надлюдина, за свідченням людей, які 
пережили Бучу, чи Маріуполь – «російські православні воїни» гірші від нацистів 
Другої світової війни.

Відомо, що Гітлер починав «визволяти» німців «собіранієм» німецьких земель 
– в чому російський Путлер дослівно перейняв його «арґументи». Окрім цього, зда-
ється, і сам вибір дати  г  не випадковий, бо ж саме в цей день 1920 р. була 
прийнята програма нацистської партії , яка стала теоретичним ґрунтом Го-
локосту.

Недавно опублікована на стор. РИА Новости «програма» російських фашистів 
(Что Россия должна сделать с Украиной) мов би нагадує нам часи німецького фа-
шизму, який не тільки довів світ до Другої світової війни і Голокосту, але й дає всі 
підстави твердити (за діями і програмою російських фашистів), що ті вже перевер-
шили своїх ідейних попередниківвчителів стосовно неповаги до міжнародного 
права, порушення військових етики та моралі, вчинення воєнних злочинів проти 
людства та руйнування численних міжнародних прав і порядків – починаючи пору-
шеннями елементарних прав людини і закінчуючи невизнанням права народів на 
існування, нехтування і грубе порушення суверенітету.

Загальновідомо, що російська аґресія проти України 201  р., з брехливим ви-
правданням «допомоги» російськомовним обійшлася найбільшими жертвами саме 
серед російськомовних. Дехто й справді повірив московським пропаґандистам, що 
в Україні може настати така ситуація, яка панує в РФ, де національні меншини не 
мають жодних прав. Наприклад: українці становлять значну частину людности РФ, 
але ніде не було не тільки радіохвилі, чи хоча б одногодинної телепрограми, навіть 
приватну – одиноку на РФ, українську бібліотеку в Москві було ліквідовано. А про 
школу – хоча б суботню, і мови не могло бути, не кажучи вже про українські куль-
турні організації, які були ліквідовані.

Розвиток демократичного суспільства в Україні став небезпечним для РФ не 
тому, що хтось обмежував російськомовних, а тому, що люди, після двох Майданів, 
відчули себе вільними. Незалежно від мови, українці полюбили країну, в якій жи-
вуть і готові за неї боротись. Тому путінській вигадці про «один народ» (згідно з 
останнім опитуванням, її підтримує в Україні всього 8 ) вже, певно, і сам Путін не 
йме віри.

Тим часом, пропаґандистська фашистська політика т.зв. руху «русский мир» вже 
набрала відвертих расистських рис, що довело пропаґандистів до думки, що Росія 
уявляє собою «нову цивілізацію», яка має врятувати світ російських православних. 
Саме такі «арґументи» висловив патріарх Кирил, коли виправдовував повномасш-
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табне вторгнення російського війська в Україну – 2 .2.22. А щоб «воїни російської 
цивілізації» швидше перемогли українців, то він благословив аґресію і дав на допо-
могу фашистській армії Путіна – ікону.

Втрати понад 23 тисячі солдат російського війська та не менша кількість пора-
нених за 6  днів війни – виявилася покаранням, а не перемогою. Так виглядає, що 
Господь не повірив патріархові РПЦ МП Кирилові і покарав його «зброєносців». Чи 
дійде цей сумний сиґнал хоч до декотрих владик РПЦ? Певно, не можна очікувати 
від політиків Росії щось, що відмінне від думки Путіна, але хоч на якийсь розум се-
ред церковників можна було сподіватися, незважаючи на те, що і церква, і вся люд-
ність РФ були й залишаються під щоденною брехливою пропаґандою російських 
телеканалів.

Цілковито дивує ставлення до «войовничого» патріарха представників т.зв. УПЦ 
МП в Україні, які спромоглися лише на звернення митрополита Онуфрія до Путіна 
припинити «спецоперацію». Ця «спецоперація» триває вже третій місяць і зруйну-
вала десятки храмів (в тому числі і історичні пам’ятки православної церкви), міль-
йони православних і неправославних християн – вбиті, замордовані, покалічені, 
зґвалтовані, депортовані, позбавлені даху над головою, знищено школи, лікарні, 
десятки тисяч помешкань, будинків, доріг, мостів, фабрик та всього не перелічити, 
що фашистський режим Путіна скоїв в Україні.

Дивує те, що т.зв. УПЦ МП була свідком двох Майданів, розпочатої проти Укра-
їни війни Росією 201  р. та продовження повномасштабної війни 2 .2.22 р., але 
досі не знайшла у собі рішучости, щоб вибачитися перед паствою за обрання 
«пастиря», який служить фашистському президентові, а не Господеві. Право-
славні МП повинні б повчитись із притчі про «блудного сина», який прогуляв 
свою частку маєтку і жив не дуже праведним життям, але під кінець зрозумів 
свою помилку і повернувся до батька і попросив пробачення. Батько йому про-
стив, бо переконався, що той зрозумів, що його стиль життя не був правиль-
ним і син був готовий взяти будьяку працю, щоб спокутувати свою провину.

Здавалось би, що для «блудної» УПЦ МП в Україні, яка своєю поведінкою нагадує 
блудного сина, виходом із грішної ситуації мало б стати каяттявибачення священ-
ників та єпископів перед паствою і негайно вийти зпід влади сатани й поверну-
тися до матірної автокефальної канонічної Української церкви з Томосом . Допо-
могою в цьому могла б стати Декларація про визнання концепції «русского мира» 
єрессю, під якою підписалося вже понад 00 теологів, релігієзнавців, богословів та 
ін. Як наголошують її автори, російське вторгнення в Україну 2  лютого 2022 року 
«є історичною загрозою для народу православної християнської традиції».

У своїх промовах президент Володимир Путін та патріарх Московський Кирил 
(Гундяєв) неодноразово розвивали ідеологію «русского мира» впродовж останніх 
20 років. Вони використовували цю ідеологію як  и р  рг

 (починаючи з 201  року, коли Росія анексувала Крим та ініціювала опосередко-
вану війну на Донбасі, аж до початку сьогоднішньої повномасштабної війни).

Оскільки УПЦ МП роками була втягнена у пропаґандистську єресь «русского 
мира», то зобов’язана зробити перший крок, щоб себе виправдати перед ще живим 
своїм християнським «стадом», яке зазнало на власній шкірі «московську цивіліза-
цію» – вбивство, знущання, тортури, ґвалтування, крадіж, руйнування бомбами, ра-
кетами, гарматами та брехню, принесені в Україну «православним» озброєним бид-
лом Московського патріарха. Якщо взяти до уваги поведінку та виправдовування 
агресії Московським патріархом, то можна прийти до висновку, що він українське 
«православне стадо» вважає вівцями та баранами, а це вже – непростимий гріх.

и  К
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ригорій ави  коворода  оригінальним яви ем в історії країнської лі-
терат ри  сторі я. Він по дн вав  собі поета, письменника, педагога, 
м зиканта і ілосо а, який розвивав  своїх творах оригінальні теми та ори-
гінальні ідеї. агатогранність його с спільних і на кових інтересів мала благо-
датний вплив на його твор ість, як  підносила на ви і аблі й об мовлювала 
її споглядальні та поети ні конт ри.

Пи и свої твори, коворода виходив із здоб тків країнських та вро-
пейських освітніх і літерат рних дія ів попередніх епох і доповнював їх своїм 
новим літерат рним досвідом. ізноманітність його інтересів, багатогранність 
його діяльності, нав’яз вання на к льт рні здоб тки мин лого і їх твор е про-
дов ення виразно відбились  поетиці його творів. 

вою пер  збірк  поети них творів коворода назвав Сад божественних 
пісень (Сад божественных п сней, прозябшій из зерн священнаго писанія). 

ака назва його збірки не випадкова. Вона повністю відобра а  того асне лі-
терат рне мислення. азва його збірки своїм корінням сяга   традиції вро-
пейського літерат рного розвитк . Водно ас вона безпосередньо нав’яз вала 
й на розвиток країнської літерат ри мин лого період . адом hort s , ра м, 
огородом або й вертоградом звикли називати збірники своїх поети них та про-
зових творів різні поети. письменники та п бліцисти багатьох країн  великих і 
малих літерат рах вропи...

кремі збірки поети них та прозових творів б ло прийнято називати садом 
в е в середньові ній вропейській літерат рі, коли х до ники слова намага-
лися змалювати образ біблійного раю – сад . итці, архітектори ко ний за 
сво ю явою про біблійний рай – сад творювали й накреслювали їх плани й  
містах та головно в монастирях розводили й виро вали райські сади. а я-
вою про рай та відповідно до стр кт ри розведених райських садів представ-
ники х до ньої літерат ри стали давати назви рай, сад і своїм х до нім тво-
рам. акі назви творів наб ли ироке по ирення в літерат рах   столітті.

оро ий огляд історії по ирення й виро вання садів на батьків ині по-
ета та їх б дівництва в вропі й появи творів із назвою сад подав імітрій і-
ха ов  роботі О садах, надр кованій  кни ці Избранные работы в трех то -
мах. ом 3. енинград, 198 . а словами дослідника, сад, рай подібнювався 
до кни ки і кни к  те  стали називати раєм, садом. Рай, сад за сво ю стр к-
т рною поб довою і роллю в итті людини б в малим світом, мікросвітом, він 
представляв людині мікросвіт і давав їй яв  про б дов  світ . Кни ка, як пи-
сав іха ов, своїм способом так само являла собою мікросвіт і давала том , 
хто брав її в р ки, відомості про землю, її розвиток і иття й поведінк  людини 
 итті. е тільки підсилювало зви к  називати кни ки садом, раєм. з-за цьо-

го поети й письменники по али називати садом, огородом, вертоградом сякі 
збірники написаних ними літерат рних та ін их творів. вої збірники творів 
називали садом, огородом або вертоградом і країнські письменники  
сторі я, які писали свої твори країнською, польською або дипломати ною 
латинською мовами.

адом, огородом назвав Антоній адивиловський збірник своїх проповідей, 
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виданий 1  рок  Огородок Марії богородиці (Огородок Маріи богородицы 
розмаитыми цв тами словес... през Антонія, Радивиловского насаджен -
ный, 1676). Подібно білор с имеон Полоцький, який  молодості в ився в 
Ки во- огилянській академії, назвав свій збірник торів В ртоград много -
цв тный (1676 – 1680). бираю и для свого збірника оригінальних поети -
них творів назв  сад, коворода свідомо продов ив традиції попереднього 
розвитк  країнської літерат ри й пі ов її слідами.

 збірник Сад божественних пісень коворода вклю ив 30  1 вір , які на-
писав від 1 5  до 1 85 р. Протягом згад ваних май е трьох десятків років він 
за ит вався творами своїх попередників. Вив ав поетик  й сам итав лекції з 
поетики в кількох колегі мах країни. а сво м  твор ом  лях  він ва но 
спостерігав за всім новим, яке ба ив навколо себе, засвоював се, о його 
приваблювало й по ирювало його знання про світ, людин  та про їх ме і й 
мо ливості. Коли трапилась для цього добра нагода, він вибрався  подоро  
по вропі з метою свого вдосконалення, наб ття й по ирення ілосо ських, 
теологі них та літерат рних знань. ого біогра и пи ть, о 1 50 рок  він 
виїхав  складі російської торговельної місії  ролі співробітника при церкві в 

гор ин  в область окаю. відти при пер ій мо ливості вибирався на подо-
ро і по країнах вропи. Переб ваю и в гор ині, коворода зберігав  своїй 
пам’яті образи садів, які ба ив дома в країні та в Петерб рзі... В гор ині  
близьких до токайської області містах він при монастирях ба ив нові й трохи 
ін і міські та з їтські райські сади. ізні за стилем та за сво ю композиці ю 
райські сади він ба ив і в ін их країнах центральної та західної вропи.  8-й 
пісні збірки Сад божественних пісень він говорить про Версальський француз-
скаго царя едем, сир чь рай или сладостный сад, неизреченных св тских 
утех исполнен, о його ба ив ригорій коворода. Повне зібрання творів. ом 
1. Київ, 19 3. . 8 . дно асно коворода, допитливий до на к та до их лі-
терат р, итав і вив ав твори вропейських поетів, письменників та ілосо ів, 
які називали свої твори ра м, садом, або огородом. Він зад м вався над тим, 

о ці лексеми озна ають, який зміст містять  собі, розмірков вав, о вони 
охоплюють і сам надавав цим назвам свої нові додаткові зна ення і смисли.

екси ні одиниці сад, рай, вертоград з стрі аються в різних місцях  різ-
них творах ковороди. Вони мають свої основні традиційні та нові, додаткові, 
переносні зна ення й характериз ють образність його поетики. ексема сад 
насамперед ма   нього сво  основне, загальнов иване пото не зна ення. 
Вона озна а  пото ний сад, створений людськими р ками для господарських 
цілей, для виро вання плодів, їх спо ивання в оденном  итті й одно ас-
но й для ізи ного й д евного задоволення людини. оловним деревом  
його сад   ябл ня, найбіль  відома в біблійном  райськом  сад .  творі 
Бес да 1-я нареченная Observatorium (Сіон), коворода пи е Если купуеш 
сад, плотиш деньги за яблоню... коворода, П . ом 1. . 91 . е приклад 
основного, традиційного зна ення його лексеми сад.

ексем  сад коворода  своїх творах наділив новими смислами і нови-
ми зна еннями. і нові зна ення, нові денотати він розвивав головно  іло-
со ських роботах, написаних  рамках створення сво ї власної ілосо ської 
системи, як  пропон вав своїм ням для ознайомлення з нею і для по ирен-
ня їх знань і на к. овий смисл слова сад, його нове зна ення спостеріга ться 
в тексті того  твор  Бес да 1-я нареченная Observatorium (Сіон),  яком  и-
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та мо: Прійдите, взыйдем на гору божію. О бес дка! О сад! О время л тное! 
( коворода, П . ом 1.  8 . аведемо е приклад нового зна ення слова 
сад  ковороди.: Прекрасное утро, пресв тлый сей воскресенія день. Сей 
веселый сад, новый свой лист развивающій. Сія в нем горная бес дка свя-
щенн йшим библіи присудствіем освяшенная (Симфоніа, нареченная книга 
Асхань о познаніи самого себе коворода, П . ом 1. 0 . е один приклад 
із того самого твор : Представте себ  прекрасн йшій, благоуханныій нагор -
ній сад, непрестающія ут хи исполненный ( коворода, П . ом 1. . 49 .

коворода говорить  своїх творах про два типи садів: реальний, існ ю ий 
 дійсності сад, створений людиною та ви ий, д ховний, мисленний сад, сад 

на високій бо ій горі, який назива  нагорним садом і який розгляда , обмірко-
в   своїх ілосо ських творах в рамках сво ї ілосо ської системи.

 основним зна енням лексеми сад та її образом співвідноситься й ін а 
лексема  творах ковороди, яка творю  з нею синонімі ний ряд. им си-
нонімом  образ вертоград і його смисл. находиться він  творі Симфоніа, 
нареченная книга Асхань о познаніи самого себе. а 31 сторінці повного 
зібрання творів ковороди ита мо: Да снійдет брат мой в вертоград свой 
и да ясть плод овощей своих ( коворода, П . ом 1. – . 31 .

 образом саду  творах ковороди співвідноситься й образ рай, за зна ен-
ням тото ний із ним. ей образ автора б в перейнятий і створений за явою 
про біблійний рай – сад. сновне, первісне зна ення лексеми рай  ковороди 
 зна ення пото ного реального саду. находимо його  в е згад ваном  тво-

рі Симфоніа, нареченная книга Асхань о познаніи самого себе.  творі ита-
мо: По смерти разорвали господа все имущество, один только маленькій 

с садом домик оставив палочнику. Здесь он простую жизнь провождая один, 
тужил по отцу. В седмой год весною, воскресным утром, прохаживаясь по 
вышших своего райка ме стах, чуть было не наступил на змію коворода, 
П . ом 1. – . 0   ковородином  раю всі атриб ти біблійного раю.

е б в випадок основного зна ення слова рай  творах ковороди. Анало-
гі но, подібно до випадків зна ення саду, лексема рай  ковороди ма  й ін е 
зна ення, яке б ло їй надане автором. Воно вист па   том  самом  творі 
Симфоніа, нареченная книга Асханть.  цьом  творі коворода писав Яко 
же рай сладости, земля перед лицем его коворода, П . ом 1. – . 10 .

одаткове, переносне зна ення лексеми рай прогляда  й  тексті твор  
Бес да 1-я нареченная Observatorium (Сіон),  яком  ита ться: Знаю, что 
сей лук благокруглый, облачный испещренный называют дугою, раем, рай -
ком, радостною дугою, радугою коворода, П . ом 1. – . 8 . айд га 
явля  собою різнобарвне і різнокольорове яви е, таке, яким різнобарвним і 
різнокольоровим б в райський сад. е зна ення лексеми рай найімовірні е 
виникло в явах про веселк , райд г  за аналогі ю до кольорів сад  – раю, 
звідки б ло запози ене ковородою й перенесене до пояснення про веселк , 
райд г .

ередньові ні сади, огороди або вертогради мали свій зовні ній вигляд, 
свою стр кт р . Вони мали свою середин , свій центр, до якого вели дорі ки 
з сіх боків, творюю и хрестоподібн  орм .  самом  центрі сад , парк  
знаходився колодязь або ставок, над яким висо іло сонце. Вода  ставк  і 
сонце озна али і сприймались як символи иття. е о подібний характер ма  
розта вання вір ів  збірці ковороди Сад божественних пісень.  по ат-
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кових вір ах кни ки йдеться про образи иття тоді ньої людини, розд м -
вання про її астя на землі й по смерті та про його по ки і кроки до пізнання 
смисл  иття. і д мки прост пають  вір ах Оставь, о дух мой, вскор  вс  
земляныи м ста! (П снь 2-я), Весна люба, ах пришла! Зима люта, ах, про-
йшла! (П снь 3-я коворода, П . ом 1. – . 1 – ). По аткові вір і його 
збірки  сво рідними дорі ками, які вед ть до центрального простор  кни ки. 

 цьом  просторі мі ені вір і,  яких сконцентровані головні д мки поета, 
ідеї та образи дійсності, о його ото вала й до якої він орм лював сво  від-
но ення.  них вира ені ідеї, які вказ ють на його відно ення до дійсності й 
відобра ають сам  дійсність, яка його ото вала.  них коворода відповіда  
на те, о він кав і до ого і ов. акими  9-а його пісня Голова всяка свой 
им ет смысл, о  образом ба еного і пере итого ковородою в того ас-
ном  світі. е саме стос ться й 10-ї його пісні Всякому городу нрав і права, 
яка відобра а  стан і роз ар вання того асного с спільства. н і його вір і, 
розта овані в центрі збірки, вира ають його ставлення до дійсності. Виразно 
виявлені його итт ві позиції  вір і П снь 24-я,  якій він протиставля  себе 
тим, яких бог одарил грунтами, а противаг  їм, які ен ться за багатством, 
инами й вигодами, коворода свій смисл иття ба ить в ін ом  – мой жребій 

с голяками.
Ва ливою ознакою поетики творів ригорія ковороди  анрові визна ен-

ня своїх творів, які зробив він сам е в їх назві... ва свої ілосо ські твори 
він за анром назвав сим оніами, а саме: 1. Симфоніа, сир чь согласіе свя -
щенных слов со сл дующим стихом коворода, П . ом 1. – . 193- 00 та 

. Симфоніа, нареченная книга Асхань о познаніи самого себе. коворода, 
П . ом 1. – . 01- . аке анрове визна ення своїх творів він навів на 
пер ом  місці  їх заголовк . коворода б в м зи но обдарованою людиною 
й сам б в м зикантом. в він співаком  столи ній капелі при дворі цариці 

лизавети, а згодом співаком при церкві російського конс льства в окаї. Він 
добре розбирався не ли е  співі, нотації, але й  м зикознавстві, в теорії ве-
ликих і малих м зи них анрів. Визна ення анр  своїх ілосо ських творів 
як сим онії він запози ив із м зики і переніс його  прозовий виклад своїх 
найва ливі их ілосо ських поглядів і концепцій...

Поняття сим оніа в ролі назви окремого анр  м зи ного твор  стали в и-
вати  м зиці в  сторі і. апо атк вали його в ивання м зиканти й м -
зи ні теоретики в ахідній вропі. ермін сим оніа видко по ирився і б в 

иваний і на батьків ині ковороди, де користалися ним того асні компо-
зитори як його земляк ортнянський та ін і м зи ні дія і. коворода добре 
знав склад і стр кт р  сим онії, її складові астини, темп і ритм та вира альні 
її властивості. коворода не вагався поняття сим оніа використати  своїй 
письменницькій ілосо ській твор ості. ак появились два згад вані його 
твори. апро ться питання, о дав великий м зи ний твір сим оніа ко-
вороді, який вплив сим оніа зробили на нього, в ом  об мовлювала його 
твори і які сліди цього анр  м зи ного твор  спостерігаються в його літера-
т рній твор ості.

радиційна класи на сим оніа як м зи ний анр мала свою поети н  
орм  та свою ітк  і прозор  композиційн  стр кт р . В основном  сим оніа 

склада ться із отирьох астин, або, як говорять м зикознавці, мала отири-
астинний цикл. ими астинами з деякими обмінами б ли алегро, анданте, 
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мен ет або скерцо та інал. о склад  сим онії міг вводитись хор та соль-
ні вокальні голоси. Пер а астина сим онії проводилась  видком  темпі, 
др га її астина і ла в повільном  р сі, третя відб валася  ормі пісні або 
пісень, остання знов  видком  темпі. им оніа могла мати й невеликий 
повільний ритмі ний вст п до того, о представлялось або про о в сим онії 
і лося.. Симфоніа сир чь согласіє священных слов ковороди ма  ирокий 
повільний вст п. ія в ньом  розгорта ться повільно, діалоги вед ться без ди-
намі ного напр ення, подібно до того, як мелодія  сим онії розгорта ться 
 повільном  темпі в стилі анданте. Вст п до Симфоніа сир чь согласіе роз-

по ина  Памва своїм введенням  проблем , яка обговорю ться постатями 
Антоном та кою, о їх створив для цього автор. Вст п доволі довгий. Після 
цього вст п  коворода вводить до свого твор  хор. им хором на прохання 
прис тніх кер  сам Памва. о хор  при дн ються прис тні ка, Антон, Ква-
драт і р г.

аль а астини твор , який коворода назива  сим оні ю, містить короткі 
вист пи прис тніх. сь кілька прикладів:

Памва. Нога моя ста на правот
Лука. Тіи же присно заблуждают сердцем.
Квадрат. Неправду пуки ваши сопл  тают.
Памва. В сердцhе беззаконіе д лаете.
Лука Язіык его спл таше лщеніе.
Квадрат. Возведох очи мои
Памва. К теб  взях душу мою

коворода, П . ом 1. – . 199
і короткі і стислі вист пи, ко ний із яких обійма  неповний рядок текст , 

надають його творові видкий темп і мо ть сприйматися як аналоги алегро  
сим онії. Вони при вид ють р х, розвивають і збага ють його. дно асно 
вони мо ть сприйматися як аналоги до пісень, як сольні, вокальні голоси, як 
астина скерцо або мен ети в стр кт рі сим онії. авер ться твір ково-

роди словами Памви: Войшли мы н сколько во внутренность плоти нашея, 
будьто в н дро земное. Найшли, чего не видали. Людей мы найшли новых, 
руки, ноги и все новое им ющих Но еще не конец... Продолжаймо путь к 
совершенному миру нашему. коворода, П . ом 1. . 00 . і слова пред-
ставляють заклю ення і висновки з діалогів і визна аються як остання іналь-
на астина твор  ковороди, подібнена до інал  сим онії.

 м зикою  творах ковороди пов’язано й імен вання постатей.  його 
доб  від асів григоріанського спів  в католицькій церкві в м зиці в ивалася 
квадратна нотація. а всіма підставами коворода на основі ознайомлення з 
м зикою дав одній із своїх постатей  творі Наркісс Разглагол о том: познай 
себе. Разговор 7-й ім’я Квадрат. е ім’я ироко в ива ться в його сим оніах 
– Симфоніа сир чь согласіе священных слов та Симфоніа, нареченная книга 
Асхань. В стах ці ї постаті зв ать слова самого автора..

Поетика ковороди мала твор ий характер. Вона не б ла замкн та  собі 
й не ви ерп валась в країнській літерат рі його творами. Вона б ла ива, 
надихала й інспір вала ін их поетів і письменників  та й  сторі , які 
розвивати її і й ли його слідами. Але це в е тема, яка вимага  окремого об-
говорення.

с  Ц
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Незабутній проф. д-р Андрій Червеняк
 нагоди недо итого річч  від дн  народ енн

  
Сьогодні писати про російську літературу, навіть класичну, не «ін» та й ще 

політично небезпечно, але щоб зрозуміти сучасну імперську політику Путіна 
і його кліки, треба перечитати твори . осто вського, Л. Толстого. М. Го-
голя, М. улгакова чи навіть М. олохова і особливо українського поета 
Т. евченка та їх трактовку, яку дав проф. д-р Андрій Червеняк, д-р наук у 
своїх наукових роботах.

А. Червеняк народився 22.05.1932 р. в селі ариський авник Гіраль-
тівського нині Свидницького  округу. Після закінчення початкової школи в 
рідному селі продовжив навчання в Пряшівській російській гімназії 1953 , 
де ми познайомились, далі вчився на філософському факультеті Універси-
тету Коменського в ратиславі 1958 . Під час студій у ратиславі Андрій 
Червеняк був ще й членом співацько-танцювального колективу «Лучніца», з 
яким відвідав багато країн вропи, в тому числі й Україну. Пам ятаю її кон-
церт у Ки ві 1957 , на якому я був особисто. Андрій, крім співу, ще був тоді і 
конферансе. Концерт пройшов чудово, полонив присутніх.

Після закінчення університету Андрій повернувся до Пряшева на  
ВП  і згодом на філософський факультет Університету ім. П. . афарика, 
де працював асистентом, пізніше доцентом російської літератури та заступ-
ником декана факультету аж до 1970 року. Один рік стажував у Ленінград-
ському університеті, де, крім іншого, писав кандидатську роботу «Турген в 
і Ваянський», яку захистив у Кврловому університеті. В роботі об рунтував 
нову концепцію словацької компаративістики. В Пряшеві розгорнув велику 
організаційно-наукову діяльність. Між іншим, за його ініціативою вийшов 
« евченківський збірник» 1966  та ряд інших наукових збірників факуль-
тету. Восени 1969 року в Пряшеві була організована виставка радянських 
книг, виданих в У С . Після її закінчення відповідні українські органи ви-
рішили передати книги кафедрі української мови і літератури  УП  
Під час прийняття радянських книг на факультеті від імені керівництва 
факультету він вітав радянську делегацію і, між іншим, сказав, що він рад-
ше віта  радянські книги, ніж радянські танки. е був натяк на окупацію 
Чехословаччини у серпні 1968 року.  був присутній на передачі цих книг і 
чув ці «пророчі» слова . е хтось на нього доніс відповідним партійним і дер-
жавним органам і він був виключений із КПЧ та звільнений з роботи.

оч А. Червеняк був за професі ю русист, але знав рідну українську мову, 
він під час пряшівського періоду активно слідкував за розвитком україн-
ської літератури Словаччини, писав статті, рецензії, брав участь у різних 
літературних дискусіях. Із усіх його робіт про нашу українську літературу 
того періоду вважаю його студію про нашу поезію, яка увійшла у публікацію 
«Література чехословацьких українців» 1968  під назвою «Поезія», за най-
важливішу. е було засадниче слово про її стан і перспективи. о речі, він 
сам в молодості писав вірші російською мовою, але зрідка їх друкував.

Після його звільнення з роботи на факультеті, йому потрібно було знайти 
нову роботу.  радий, що був причетний до того, щоб його було прийнято 
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на роботу в Український національний театр в Пряшеві на посаду літкон-
сультанта-драматурга і було скасовано рішення про виключення із КПЧ. 
Працюючи в УНТ, він багато зробив для підняття художнього рівня театру. 
Театр і завдяки йому часто займав призові місця на загальнодержавних ог-
лядах театрів «  ». Крім того, часто писав про діяльність УНТ 
та окремих його представників. ого статті про художню майстерність та-
ких артистів, як осиф Корба, Микола Симко, Павло Симко, режисер о-
сиф ельбаба та інших, надрукованих в журналі «   », досі за-
лишились неперевершеними. В УНТ він багато працював над собою. Уже 
тут займався антропологі ю, психологі ю і філософі ю літератури і мисте-
цтва взагалі. І саме із цих позицій приступав до оцінки пряшівської україн-
ської літератури, але не міг друкувався, що тяжко переживав. Тому з раді-
стю прийняв запрошення тодішнього декана педфакультету з Нітри проф. 
Михайла Сотака уроженця села Збудська іла Меджилабірського округу  
перейти працювати на Педагогічний факультет до Нітри. М. Сотак попросив 
мене ми зналися ще з того часу, коли він секретарював на педфакультеті в 
Пряшеві , щоб ми разом зайшли до першого секретаря райкому компартії 
М. пака і обговорили перехід А. Червеняка у Нітру. Після дискусії дійшли 
до згоди, і 1971 року А. Червеняк переїхав у Нітру, де розгорнув величезну 
наукову діяльність  досліджував російську класичну та сучасну словацьку 
літературу, естетично-антропологічні проблеми російської та слав янських 
літератур. Після заснування філологічного факультету Університету ім. 
М. ела в анській истриці протягом його існування читав лекції і там 
та організував разом з доц. С. Макарою міжнародні наукові конференції з 
питань російського літературного романтизму « -   
     » 2003 . Написав біль-

ше ніж 25 монографічних робіт. Не кажучи вже про кілька сотень науко-
вих статей в словацьких, чеських, російських та інших наукових збірниках 
і журналах. Найбільше уваги надавав творчості . осто вського  
 .    » 1986 , «  » 
1991 , «  » 1998 , «      -

  » 2002 . е було нове слово не лише у сло-
вацькому літературознавстві, але взагалі у літературознавстві колишнього 
соцтабору, автори якого, як правило, притакували російським авторам, які 
досліджували творчість цього велетня  світової літератури. Виступив проти 
стереотипів, ідеологізації і відкиданні осто вського як такого в радянські 
часи. Нажив собі прихильників і критиків своїх поглядів та оцінок. к в жит-
ті, так і в літературознавстві він любив дискутувати і викладати свої теорії. 

ого інтересували теоретичні проблеми компаративістики, генеалогії, лі-
тературної антропології, психології та філософії. В Нітрі так виникла нова 
літературна школа. Він був також едитором, головним редактором цілого 
ряду наукових збірників, присвячених творчості окремих авторів класичної 
літератури, в яких виступили словацькі, чеські та закордонні русисти. . о 
найбільш відомих збірників належать такі  «  » 1965 , 
«  » 1984 , « о  » 1985 , «  

» 1987 , «   » 1986 , «  » 1988 , 
«  » 1989 , «  » 1989 , «   

  » 2009 . Надалі його цікавили проблеми російської класичної 
літератури, досить згадати такі роботи, як «  » 1992 , «  
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 .  » 1998, 1994, 1995 , « -   
  » 2003 , «     » 2005  і 

багато інших робіт.
Андрій Червеняк теж інтенсивно вивчав і писав про проблеми словаць-

кої літератури  століття. Написав і видав робот  «     
» 1998 , яка викликала захоплення і потім вийшли його роботи під 

назвою «     » 2004 , «     
» 2009 , «     »  2010 . В цілому 

ряді статей він був першовідкривачем і об ктивним цінителем словацьких 
письменників. Набувши досвіду під час досліджування російських літера-
турних велетнів, він підходив до оцінок і словацьких письменників з пози-
цій естетично-антропологічних, психологічно-філософських і генеалогічних. 
Він вперше подав словацькому читачу комплексний аналіз творчості Павла 

трауса, Ладіслава Тяжкого, Мілана ерка, на тевчека, Мілана уфу-
са, Андрея удоби, Вінцента ікули, на ризостома Кореца, Освальда 
Заградніка, Петра роша, на Тужинського. удольфа устера і багатьох 
дальших словацьких письменників, літературознавців і різних літературних 
подій. азом з доц. С. Макарою об рунтували теорію про тріаду, яку позитив-
но сприйняли славісти світу. Він читав лекції в університетах Чехії, осії, на 
міжнародних конгресах славістів чи русистів тощо.

Працюючи в Нітрі і анській истриці, він не втрачав зв язок ані з укра-
їнською літертурою русинів-українців Словаччини, хоч і не писав часто про 
неї. Наші бесіди, дискусії на кафедрі і поза нею ми обо  були членами одної 
кафедри слов янських мов філологічного факультету анськобистрицького 
університету ім. М. ела сім років . Він мене інспірував, щоб я досліджував 
проблеми романтизму в українській літературі, які я до того часу оминав у 
своїх роботах. В результаті цього я написав 7 статей, які вийшли у наукових 
збірниках з наукових конференцій. Подібно може сказати й І. цканин та 
дальші викладачі літератури факультету.

А. Червеняк оновив видавання альманаху «Нітра» і став його душею – ре-
дактором. урнал скоро здобув широке визнання у слов янському світі, бо 
друкував матеріали не лише про словацьку літературу, але й інші слов ян-
ські літератури, в тому числі й про українську літературу України та Пряшів-
щини. Став членом МАП Л, Спілки словацьких письменників, був навіть 
секретарем обласної організації ССП в Нітрі, де розгорнув багату діяльність.

А. Червеняк своїми творами, організаторською діяльністю, поведінкою, 
усмішкою, співом, тактом назавжди вписався у свідомість читачів і дослід-
ників слов янських літератур. Відомий чеський славіст проф. І. Поспішил, 
д-р наук назвав його корифе м словацької русистики, з чим я повністю пого-
джуюсь.

Наукову роботу і багату популяризаторську діяльність високо оцінили не 
лише вчені-славісти різних країн світу, але й державні органи. Він одержав 
«Медаль А. Пушкина» 2000 , «Орден Людовіта тура ІІІ класу» 2002 . «По-
дяку – пам ятний лист» голови уряду С  . іца 2008  та літературні премії.

 переконаний, що його теоретичні погляди, оцінки російської, словацької 
чи української літератури не втратили сво ї актуальності ані сьогодні і бу-
дуть інспірувати дальших дослідників. 

Михайло РОМ
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ÃÅÉ, ÕÒÎ Â ÑÂ²Ò², ÎÇÎÂÈÑß!
Олександр ДОВ Ш

Олександр Довбуш, український правоохо-
ронець, член Національної спілки письменни-
ків України та Національної спілки журна-
лістів України.

ПРОР В ПР ВД

Україна – смерть осії –
Небо пише поміж хмар
Чорні люди не зуміють
Відвернути свій кошмар.

Автентична усь в вропі,
ентр – у Ки ві святий,

Тут добро, любов і спокій –
Світлий аж кричить сувій

Так, осії не існу ,
е – Московія стара,

Ні, брехня не зачару  –
Ся  Істини пора

Окупанти споконвіку –
одавали все землі,

Злодіянням бракне ліку,
У добрі суціль нулі.

Тільки інше на планеті –
Зло зника  стрімголов,

оже Світло вже на злеті,
Милосердя, Мир, Любов

І приречена осія –
о здобуто тільки злом,

Піде в пекло без надії
ревнім у дірках човном
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Серія «  Кар ата и  атра и» 34-им 
випуском донесла до читача поезію закар-
патської української поетеси ристи и 
Керити у словацькому перекладі алер  

ричк  У передмові «Вслухаючись у 
відголос доби ет а те  закликає: «Не-
хай же поетичні строфи чергового випуску 
«Між Карпатами і Татрами» проллються 
цілющим золотим дощем на серця і душі як 
давніх, так і нових прихильників авторки по 
обидва боки кордону».

      

асли а  Кар ати   и 
Бо зупиняєте вітри холодні,
Бо сонце із плеча вам устає
І падає поволі у долоні.
Вслухайтеся у відголос доби,
Нехай вовки не виють навіжені,
Іще не всі реліктові дуби
Злодійчукам улізли до кишені.
Ще наші полонини, мов радар,
Наслухують, що там, понад віками,
І ще цілюща голуба вода
Перебирає камінці руками.
Щаслива я, бо ми орендарі
Всіх ваших снів і прохолоди влітку
І що не зможуть зайшлі гендлярі
Вас розміняти на дзвінку копійку.
Щаслива я, що білочка вертка
Ще на ліщині грається горішком,
По ваших гордих і стрімких верхах
Наш вільний дух скрадається опришком.
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 Р  Р М

В старому храмі – тільки чорні круки,
Сумний полин на місці вівтаря.
В пустій дзвіниці вітер тонкорукий
Гуде і плаче замість дзвонаря.
І кроки часу. Пам’яті обвали.
І кольорові скельцята до ніг...
Хто зараз скаже, як отого звали,
Що залишив ці фрески на стіні?
Він, може, дбав, сердешний, про онуків,
Він Бога їм залишити хотів...
У сяєві осінніх віадуків
Горять тонкі хітони золоті.
Він був не афаель і не астреллі,
Та храм творив величний, наче мрію.
І дивляться крізь пил віків невмерлі
Печальні очі Матері Марії.
Тепер тут вітру свисти-перегуки,
Тремтить відлуння призабутих драм.
В проваллях вікон – чорні-чорні круки,
Як душі тих, що руйнували храм.

      

ак  часи   е е  етики
Невже перевелись чоловіки?
На людство сумно дивиться генетика –
Так, бідна, осоромила віки.

Важка то справа – не погратись в квачика,
Над цим трудитись треба сотні літ.
На підвіконні мружаться калачики
І шлють старому Космосу привіт.

Сміються всі гортензії і братики,
укає пращу київський Давид.
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Якого треба і уміння й практики,
Щоб вивести якийсь достойний вид!

Закинь конспекти геть на антресолі,
У справі цій потрібен і талант!
Бо, мабуть, у заміс якоїсь солі

и, може, перцю ще не додала.

То ж не кілочка витесать для тину,
Аби горшки на голові тримав.
Як Бог колись творив собі людину, –
Ніякої ще хімії не мав.

Він виліпив по своєму подобію,
Одяг каркасик із кісток і вен,
І в нім було найбільшою оздобою
Велике серце, чуле і живе.

      

р т   ка а  и а рист
Мліє сонцем золочений дах.
Позбирала вже осінь охриста
Те, що спека лишила в садах.

Обійшла своє царствіє строго
Та й присіла спочити на мить...
У далеку небесну дорогу
Вже останній журавлик летить.

      

 е а  е ралас  а ер
Слова у серці плакали так тужно.
Мовчав холодний розум, як Нерон,
Щоб не тривожити зболілу душу.
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Боялася – малесеньке слівце
Прорве так довго мощені загати.
Малює осінь чорним олівцем,
І час до одинокості звикати.

Усе пройде у світі, все мине.
Холодна вічність день за днем сотає.
Під небесами темними мене
Самотня ніч до серця пригортає.

      

а с   л  са ти
Побуду трохи в тиші із собою.
Вже вітер на тоненькому гобої
Якийсь арабський награє мотив.

Падуча зірка вкреслила політ
У карту неба. В грубці вогник дише.
Це скільки вже несамовитих літ
Не слухала я вечорову тишу?

Не простягала соняху руки,
Обгородила душу всю валами...
Ішли мої натомлені роки
Важкими семижильними волами.

Та днина спочивати не велить.
І поки жура не впеклася в ребра,
Побуду хоч одну-єдину мить
Із тихим вітром і високим небом.
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ÐÅÖÅÍÇ²¯

Залізний стрижень Карпат
В городі у видавництві  ойно побачила світ адресо-

вана діт м пригодницька повість Івана Яцканина Капітан із аліз-
но  гори

Повість стала результатом сво рідного творчого відрядження письменника 
з Пряшева до рідного села яшів, схованого серед лісів словацьких Карпат і 
відомого ще з 1454 р. Спогади далекого дитинства, спілкування з односель-
цями-українцями, казкова природа та давні перекази породили захоплюючу 
історію, котра сталася чи то у середні ще віки, чи вже ближче до нашої доби. 
Книжка просто просякнута ароматами карпатських лісів, шерхотом смерек, 
дзюрчанням гірських потічків і тривожними звуками птахів.

Автор мовить про рідний край закохано, десь у гоголівському дусі  «У цих 
краях і ночі інші. ува , над селом розілл ться сажа і ніч ста  темною-темною, 
як у димарі, – хочеш зробити крок і не зна ш, куди ступив. Ану, спробуйте 
трохи пройтися у такому «димарі», потім розкажіть, що ви побачили. о там 
розказувати, коли навіть відьмам з їхніми мітлами це ледве вда ться».

Герой повісті – такий собі карпатський варіант голлівудського рейнджера. 
По-нашому – «лісовий хлопець». е «дуже високий і сильний чоловік, як гля-
не з-під чорних брів, то не лише усмішка на устах змерзне, а й молоко скис-
не... На ногах у нього чоботи з телячої шкіри, халяви яких перегинаються аж 
над колінами. Майстерно опрацьована шкіра аж блищить. Вона акуратнень-
ко підда ться кожному його кроку». При цьому світ казковий і світ реальний 
нерозривно злиті во дино, як це бува  тільки у дитинстві. ва світи вільно 
обмінюються персонажами, скарбами, сюжетами і підказками.

Сама Залізна гора, до якої оп-
ришки знають пота мний вхід 
усередину, поста  як казкова 
печера Аладдіна. На сторінках 
твору також оживають численні 
угіддя мікрорайони  гірського 
села, його присілки, навколиш-
ні ліси – отивка, огар, Павко-
вий берег, Орбанивка, Ставись-
ка, олинки, Ордзава, учки. 
Капітан і його ватага розплуту-
ють детективний сюжет, пов я-
заний з місцевими злодюжками 
і здирниками, різною нечистою 
силою, а також цілком земни-
ми держимордами. Паралель-
но розкривають заплутані долі 
цілого ряду інших персонажів, 
змушених рятуватися від різних 
викликів. Окрема тема – епічні 
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образи карпатських дідів, кожний із сво ю долею за згорбленими плечима, та 
містично-інфернальні образи карпатських красунь.

У кінцевому підсумку повість – про минуле, яке не мина , саме таке і ста  
історі ю, навічно залиша ться у людській пам яті, переходить у фольклорі лі-
тературу. Про золоте зернятко локал-патріотизму, яке зростаючи і мужніючи, 
перетворю ться щораз на щось більше і врешті-решт ста  любов ю до усього 
всесвіту.

Книжку прикрашають дюжина ілюстрацій Тетяни итнян. е окремий 
вигадливий текст у тексті, який можна розглядати годинами. удожниця 
явно провоку  самим узяти олівці і спробувати створити власні варіації на ці 
теми.

У літературі закарпатських українців намітилася тенденція, коли автори 
створюють цілі епоси про рідне село – це Осій, оспіваний у романі . Потуш-
няка «Повінь», убове з горою сеновою у ряді творів І. Чендея, Горяни у 
« меняках» М. Томчанія, аково і його полонини у «Та мниці капища Пе-
руна» П. оданича, оманинці І. олгоша, епинне М. еднишинця, екіти 
А. урунди, Клячаново у книжках . Кешелі. одамо також Королево у лі-
риці В. Густі та овге у віршах В. Кузана. Тепер такий епос отримав і яшів, 
який міцно пропису ться на карті української літератури.

Сергій Ф Д К

  
орок років том   братиславськом  видавництві lad  letá  появився не-

великий вибір країнських народних казок під назвою dr  slávik . Автор 
переклад  – ар’ян еве і, автор ілюстрацій – раніслав теглік. е одавно 
відб лося повернення цього цікавого видання, а з ним і повернення роз много 

Múdry slávik   кінц   рок . Múdry slávik    рок .
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Ïðèðå÷åí³ íà óñï³õ
У словнику можна дочитатися, що антологія – збірка найхарактерніших тво-

рів кількох письменників певного жанру чи літературного періоду. До проци-
тованої «дефініції» антології нас привело цікаве видання: Na prahu milénia. 

          
       

Вже у вступному слові цього видання можна дізнатися, що підбір творів оди-
надцяти авторів зумовлений кількома факторами. Не є ніяким відкриттям, що ан-
тологія є суб’єктивним уподобанням, бо, до речі, кожна антологія є явищем суб’єк-
тивним. В антології перекладено фрагменти творів сучасних українських проза-
їків (подано паралельні тексти). Постає питання, чи таке фрагментарне подання 
твору наблизить характерні художні прийоми, манеру письма того чи іншого ав-
тора. Скажімо, творчість рія Винничука. В антології знаходиться уривок з його 
роману «Танґо смерті». На обкладинці видання: рій Винничук: «Танґо смерті». 
– Харків: Фоліо, 2012. – 379 с. пишеться – «Але манера письма у цьому романі – це 
також і новий Винничук із захоплюючим сюжетом, в якому є і пошуки давнього 

солов’я. ромадське об’ днання Проти те ії  видавець N T  BENE  вип с-
тило ці країнські народні казки  словацьком  перекладі самостійною кни кою 
як додаток до асопис  N T  BENE . ви айно, переклада  той самий, але 
ілюстр вала її ел а Павелкова. і видання спон кають нас з пинитись над та-
ким еноменом, яким  народна казка.

е перебіль имо, коли ска емо, о казка – справ н  диво, це золотий скарб 
сної народної твор ості ко ного народ . Казка приведе нас до мірк вань про 

добро і зло, про есність і справедливість, про правд  і кривд . т сконцентро-
вано спостере ення людини за довгі роки.

 ця невели ка подоро   захоплюю ий світ казок  світом арівних подій. 
іль е того, казки про тварини – це великі помі ники  справах пізнання дітьми 

навколи нього світ . Класик країнської літерат ри ван ранко 185 -191   
цьом  зв’язк  сказав: іти люблять звірів, ють себе близькими до них, роз-
мовляють з ними і роз міють їх: от тим – те й оповіді про звірів їм такі цікаві, 
особливо коли ті звірі в байці е по инають говорити, д мати і поводяться, як 
люди  Казки не раз вист пають як символ загальнолюдських моральних цін-
ностей.

ійсне і вигадане  казці гармонійно переплетено. ний ита  на все ит-
тя за аров ться красою слова, яке сповнене м дрістю, добром і оптимізмом. 
Казка – це один з найсолод их спогадів дитинства. юдина навіть  дорослом  
віці пам’ята  особливий настрій, який створювала казка і те солодке о ік вання, 
коли тато и мама б д ть итати ве ірню казк . и в е, зда ться, заб ли про 
дома н  итання.

Казки постійно акт альні, бо вказ ють на людські проблеми та їхні слабості. 
Вони відкривають простір для розд мів та навіть для диск сії. А юний ита , 
звільнив и в здо к  сво ї антазії, ста  е їх творцем, бо  антазія прино-
сить нові й нові образи, нов  яв  і нове роз міння казки.

І ан кан н
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манускрипту, і таємниця «Танґа 
смерті», яке виконували в’язні 
Янівського концтабору у Львові. 
Це книга, яку мовби не читаєш, а 
живеш у ній».

Твори . Винничука словаць-
кою мовою появлялись лише у 
літературних часописах. Більше 
його знає чеський читач. У 2002 
році у празькому видавництві 
« » вийшли чеською мовою 
«Легенди Львова» . Винничука 
у перекладі Ріти Кіндлерової, яка 
переклала також його книгу малої 
прози «Гигии». Чеською мовою 
під назвою « » у 2009 
році її випустило видавництво 
«  ». В антології сучасно-
го українського оповідання, яка 
вийшла чеською мовою у 2008 р. у 
вже згаданому видавництві «  

» під назвою «  », 
знаходяться три оповідання рія 
Винничука у перекладі Ріти Кінд-
лерової. Оповідання . Винничу-
ка можна знайти і в дальшій анто-
логії сучасних українських оповідань « , , !», яка у 2012 році по-
явилась у видавництві «  » у перекладі Лідії Кинцілової. Для переклада-
ча, який перекладає українські твори на словацьку мову, є важливим знати, чи зга-
дані твори виходили чеською та навіть польською мовами. Беручись за переклад 
він може позбутися недоліків, яких допустилися перекладачі перед ним, але й 
краще зрозуміти й підхопити манеру письма автора першотвору. Трохи інша ситу-
ація із знайомством з творами Тараса Прохаськи. Пряшівська антологія пропонує 
текст з його видання «НепрОсті». Словацький читач знає творчість Т. Прохаськи із 
невдалого перекладу «З цього можна зробити кілька оповідань» (  : 

      .  , , 201 .   
). «НепрОсті» Т. Прохаськи вийшли чеською мовою у 2012 році у видавни-

цтві «  » у перекладі катерини азукіної та Александри Сталібської. 
Про щось подібне можна говорити і щодо творчості Тані Малярчук. Нагадаємо, що 
її твори вийшли чеською у брненському видавництві «  » під назвою 
« ».

І хоча антологія потрібна скоріш студентам україністики, та наперекір деяким 
зауваженням творчі працівниці Інституту україністики Філософського факуль-
тету Пряшівського університету – рі  ір та р і   – приречені 
на успіх, якщо візьмуться за переклад завершеного твору сучасного українського 
письменника, щоб поглибити словацькоукраїнські літературні відносини й доне-
сти до словацького читача кращі здобутки сучасного українського красного пись-
менства.

( )
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Микола Вінграновський – маршал поезії
ими днями професор Київського національного університету ім. Тараса ев-

ченка надіслав мені електронною поштою три цікаві книжки  «Світлана, Вінгра-
новський і «любов моя». Спогад і погляд». Київ, 2022, «Григір і Ніла  тайна – не-
втайна». Київ, 2022» і «Катеринопіль чи Калноболота  базар, містечко, евченків 
Тікич і романтична «Ляля». трихи до спогадів у спогадах» Київ, 2022. 

Вони настільки зацікавили мене сво ю оригінальністю, що я вирішив познайо-
мити читачів « уклі» докладніше хоча б з одною із них, а саме «Світлана, Вінгра-
новський і «любов моя». Спогад і погляд», бо обох я знав, зустрівся та навіть і роз-
мовляв з ними. Світлана овенко була двічі у Пряшеві. Вперше 1984 року, коли до 
нашого краю приїхала репрезентативна 25-членна делегація Союзу письменників 
С С , яку очолював тодішній його голова Г. Марков і вона представляла україн-
ську літературу. В делегації були представники всіх радянських республік. Мені 
було доручено комітетом Спілки словацьких письменників ССП  супроводжува-
ти, перекладати, модерувати зустрічі радянських письменників з представниками 
міста і районів  Пряшів, Свидник, з керівництвом та робітниками пряшівського 
заводу «Кріжик», з артільниками ариські Міхаляни, студентами і викладачами 
обох пряшівських факультетів. Вдруге ми зустрілись теж у Пряшеві 1986 року, 
коли вона була членкою делегації Спілки українських письменників України. е-
легацію очолював заступник голови Спілки Володимир розд. Членами делегації 
були Петро Засенко, Світлана овенко, Олесь Лупій і Петро Осадчук. Знов мені 
було доручено комітетом ССП подбати, забезпечити для них програму перебуван-
ня у Пряшівському краї, робити перекладача і модератора. Ми відвідали арді-
їв, прийняв делегацію голова Міського уряду, оглянули місто, потім ми поїхали 
на уклю, у Свиднику нас прийняв голова окружного комітету, відвідали Музей 
української культури, Галерею . Милого, розмовляли з працівниками обох куль-
турних закладів. Наступного дня ми відвідали місто Гуменне, зустрілися зі студен-
тами Середньої медичної школи, в якому були  українські класи,  а у вечірній чач 
зустрілися з селянами села Вирава. Останній день делегація зустрілася з редакто-
рами « уклі», « ружно вперед», «Нове життя» і керівнцтвом КСУТ. На завершен-
ня їх перебування відбулась зустріч із студентами-україністами обох факультетів.

Протягом перебування обох делегацій у нас мені довелось кілька разів розмов-
ляти із Світланою. ула це надзвичайно гарна, прекрасна і мудра жінка. Сво ю 
вродою вона чарувала мужчин всіх віків і всюди розмовляла українською мовою. 
В Ки ві чи взагалі в Україні мені не вдалося з нею зустрінутись. Враження у мене 
великі. Велика була і  її поезія.

З Миколою Вінграновським я зустрівся лише раз, а саме в Чернігові, коли я 
був на святі «В сім ї вольній, новій...», присвяченому Тарасу евченкові. Але ця 
зустріч теж запам яталась мені на все життя. Ми розмовляли ніби давні і близькі 
друзі. Микола про свої радощі і болі, я теж про свої враження від перебування в 

овженковій Сосниці, на ріці есна, від його творів, як «Україна у вогні», відвідин 
Каховки, про сприйняття фільму О. овженка в 30-х роках «Земля» в Чехії. Гово-
рили ми про життя українців  Словаччини, про нашу літературу, про його вірші, 
які були надруковані в словацькій пресі тощо. озмова була щира, відверта. Він 
страшенно мріяв побувати в Чехословаччині та Австрії. Але, як мені відомо, ані в 
одній країні йому не вдалося побувати. Чому, не знаю.  йому тоді запропонував, 
що вишлю запрошення і всі витрати у нас беру на себе. умав, думав і нарешті 
погодився. На мене діяв, як дуже скромна, щира людина, з якою варто дружити.

Саме ці факти, ці зустрічі змусили мене глибше задуматись над книжкою 
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М. На нка, в якій розгляда  «вербальну» любов Світлани і Миколи, як влучно її 
назвав М. На нко, порівняти свої враження із враженнями та оцінками М. На н-
ка. Виграв М. На нко, бо він їх знав особисто ще зі студентських років, дружив з 
ними, захоплювався красою, вродою Світлани та й їх поезі ю до кінця їх життя, 
в результаті чого виникло оригінальне дослідження, яке не ма  аналогу в укра-
їнському літературознавстві. Обо  вони, як відомо, належали до шістдесятників 
в українській літературі і внесли в неї новий дух, новий погляд на сучасність, на 
майбутн  України, відступили від декларацій, заяв, закликів, славослов я, «оспі-
вування» вождів С С  тощо. Внесли вони й нові художні образи, нові метафори, 
нові форми. Все це дало змогу М. На нку сучасними очима і вимогами розглянути 
через призму їх «вербальної любові» їхню поетичну творчість, показати духовне, 
естетичне багатство поезії. М. На нко веде читача шляхами їх вза мної любові від 
студентських років аж до кінця їх життя.

М. На нко намага ться оригінальним способом дати відповідь на питання, як 
їхня вза мна «вербальна» любов по днувалася з їх поезі ю, з життям і зі смертю. 
Він аналізу  твори Світлани і Миколи в по днанні з власними читаннями і спо-
гадами на них, яких добре знав і дружив з ними до кінця їх життя, був свідком їх 
вза много «обожнювання», захоплювання.

Вони обо  присвячували свої вірші один одному, реагували, відповідали вірша-
ми, в результаті чого виникали чудові поетичні малюнки, повні почуттів вза мної 
поваги і любові. ось небачене в сучасній українській поезії. На думку М. На нка, 
хоч вони були характером, світосприйманням і вираженням своїх почуттів несхо-
жими, все ж вони сво рідним способом любили один одного, захоплювалися один 
одним, мріяли, тужили один за одним. Саме завдяки такій чудовій любові вини-
кли незвичайні поетичні твори. Автор пише, що обо  мали свої родини, зустріча-
лися, але свої почуття виражали лише в поезії. х «вербальна» любов розквітала до 
останніх років їхнього життя.

Микола помер 2004 року, Світлана 2021-го року . Автор переконливо доводить, 
що не лише врода Світлани зачарувала Миколу, але передусім її душа, поезія. 
Пише, що їх поезія і любов  - близнята, поки вони живуть, доти в душі палахкотить 
любов реальна, коли вона вмира , то й любов згаса . аль, і у поетів, покликаних 
богом, згаса  поезія. М. На нко пише, що у поезії Світлани та Миколи «поезія і 
любов сприймаються як дине ціле». Коли вони вступали в літературу в 60-х роках 
минулого століття, то догматична критика обвинувачувала обох з формалізму та 
інших ізмів, як і всіх інших шістдесятників. На що тоді Микола відповів

 – формаліст?  наплював на зміст?
Відповідаю вам не фігурально
– кщо народ мій числиться формально,
Тоді я справді справжній формаліст

Автор майстерно розглянув творчий шлях Світлани овенко від перших її пое-
тичних творів, в яких, між іншим, хотіла стати другою Лесею Українкою, і закін-
чив прозовими творами. о вона в останні роки більше тяжіла до прози, гадала, що 
поезі ю не все можна сказати про світ і людину в ньому. Написала повісті про Чор-
нобильську аварію «Вибух», « інка в зоні», про революційні дні 2013-2014 років 
«Київ, вставай», « еволюція гідності» та ряд літературно-критичних статей. аль. 
мені не довелось прочитати ані один її прозовий твір.

М. На нко подав новий, цікавий та й оригінальний погляд і на творчість Ми-
коли Вінграновського від його першого вірша – «Тополя», ще студента Київсько-
го театрального інституту ім. Карпенка-Карого, першої поетичної збірки «Атомні 
прелюдії» 1962  аж до його роману «Северин Наливайко». ля мене новина, що 
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М. Вінграновський написав у 80-х роках ряд творів для дітей, як «Літній ранок», 
«Літній вечір», «Ластівка біля вікна», «На добраніч», за які навіть одержав держав-
ну евченківську премію. агато читачів творів Миколи Вінграновського були 
здивовані, що одержав премію саме за «дитячу літературу», а не за громадську, 
патріотичну чи любовну поезію, чи за книжку «Остання сповідь Северина Нали-
вайка», яка 26 років чекала на сво  видання за такі рядки  «Ми на Вкраїні хворі 
Україною  на Україні в пошуках». Правда, твори для дітей, на думку М. На нка, 
написані з високою майстерністю, але все ж... запиту , чи так хотіли поета власть 
імущі здискредитувати? Ми за кордоном не мали змогу читати всі твори М. Він-
грановського, в тому числі й дитячі, побачити фільми, в яких він виступав, зокрема 
«Повість полум яних літ».

В Україні М. Вінграновський був надзвичайно шанованою і популярною люди-
ною як поет і кіноактор, але чомусь в Словаччині до його поезії видавці і перекла-
дачі не «дійшли», бо інакше б частіше друкували його поезію і знайомили читачів 
з його духовним, естетичним і поетичним багатством. Нам вдалося встановити, 
що вперше вірш М. Вінграновського під назвою «   » був опублікований 
у перекладі Ігоря Галла в «  » 1963, ч.7 , другий вірш – «  -

  » у перекладі ліуса Кокавця в газеті « » 5.9.1965 . Потрібно 
було чекати 15 років, коли знов його поезія вийшла словацькою мовою в антології 
молодої української поезії під назвою «  » 1980 , де поміщено 11 його 
віршів у перекладах на Замбора та Маріяна Гевеші. Ані в Чехії ситуація не була 
краща. Там теж аж у збірці «  » 1975  було поміщено 10 його поезій у пе-
рекладі рослава Кабічека.

На закінчення, чому ми назвали свою рецензію М. Вінграновський  - маршал 
української поезії? В Україні уже давно завелось, як пише М. На нко, що видат-
них українських поетів назвали іменами, в яких виразили найвищі оцінки  Кобзар 
Т. евченко , Каменяр І. ранко , Князь поезії ранній П. Тичина , Солов їний 

лірик В. Сосюра , Поетична імператриця Анна Ахматова , Королева поезії Ліна 
Костенко  і Маршал поезії Микола Вінграновський . ю назву вжив і М. На нко у 
праці, про яку йде мова у нашій рецензії.

І останні дві книжки, які ми вище назвали, теж заслуговують уваги, бо і в них 
звучить оригінальне слово М. На нка про видатних людей України, як прозаїк 
Григір Тютюнник і акторка Ніла Крюкова, між якими теж кипіла щира любов, 
яка обох полонила та інспірувала до речі, мені пощастило Нілу Крюкову слухати 
майже годину, як вона чудово декламувала вірші Т. евченка по пам яті  на паро-
плаві «Маршал ибалко», коли ми пливли з Одеси до Ки ва під час свята «В сім ї 
вольній, новій...» 1989 року . 

В третій книжці М. На нко заведить нас у свої дитячі роки, знайомить, як його 
село Гуляйполе і містечко Калниболота, яке російський цар перейменував у рік 
смерті Катерини ІІ на Катеринопіль, як осія русифікувала його район та всю 
Україну за царських чи радянських часів. 

Пише, як В. Путін день перед війною проти України оголосив, що України ні-
коли не було, що її лише вигадав Ленін 1922 року. Очевидно, Путін не зна , що 
Україні більше ніж 2000 років і ма  первісне ім я Київська усь, що назву усь і 
всю історію України, її культуру, літературу, ренесанс присвоїла м яко кажучи , 
але насправді узурпувала собі осія, що вона зліквідувала Ки во-Могилянську 
академію і викладачів та верховних церковних діячів забирала до Москви, бо сво-
їх не мала, що всі видатні письменники осії в минулому мали не російське, а 
інше походження. М. На нко наводить такі приклади  А. уковський – татарин 
по матері , Пушкін – араб, Лермонтов – шотландець, Гоголь – українець, Тур-

ген в – татарин, Герцен – німець, Потебня – українець, Толстой – скандинавець, 
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Праця про Володимира Гнатюка
д  на к  е с к  на к  с і  ек на -

н а і  дк анн    ан к,   ан к   е н і  ід -
н к  і сі н к , 2021   6 с  а  00 і н кі

 8 66 0 011 2

род енець ернопіль ини, Володимир ихайлови  натюк 18 1-19   оль-
клорист, етногра , літерат рознавець, мовознавець і громадський дія   нале ить до 
найвизна ні их в ених країни. ілком закономірно, о його мала батьків ина ерно-
піль ина в ан вала 150-рі я з дня народ ення свого славного земляка колективною 
моногра і ю, в якій про різні аспекти вропейського на кового простор  діяльності 
В. натюка розповіли сімнадцять докторів на к, вісім кандидатів на к та три на кові пра-
цівники м зеїв. скільки невеликий наклад п блікації 300 примірників  не дозволить 
познайомитися з нею ирокій громадськості, я спроб ю представити її зміст ормою 
перелік  всіх статей.

оногра ія, крім вст п  порядниць, охоплю   на кових статей, розподілених до 
отирьох розділів: 1. В. Гнатюк  знакова постать епохи зламу віків : український та 

європейський виміри  статей  . Взаємини В. Гнатюка зі знаковими постатями його 
епохи 8 статей  3. Внесок В. Гнатюка у розвиток української фольклористики, мово-
знавства, етнографії 9 статей  4. В. Гнатюк у сучасному культурно-освітньому про-
сторі 3 статті) .

        

 вст пі порядниці розглян ли вропеїзм наукового світогляду громадсько-полі-
тичної діяльності В. Гнатюка , тобто мови та ото ення, в яких довелося в еном  ити 
і працювати. е ото ення б ло скрізь-наскрізь вропейським. ам В. натюк, б д и се-
кретарем а кового товариства ім. ев енка, нав’язав стос нки ці ї організації з на ко-
вими становами багатьох країн вропи. леном  б ли такі вропейські на ковці, як 

Некрасов – напівукраїнець, осто вський – польський українець, Маяковський – 
українець, унін – українець. Тільки сенін і Кольцов були чистими росіянами. 
Всі російські прозаїки 19 ст. виросли на Гоголевій « інелі». Путін забув, або не 
зна , що осія як держава стала аж 1721 року за наказом Петра І, бо до того часу 
було лише Московське князівство. Т. евченко у своїх творах ніколи не вживав 
слово осія, а лише Московщина, москаль. М. На нко правом твердить, що осія 
царська і радянська крала кращі уми України або нищила їх голодом і посила-
ла в Гулаги, але душу не вкрала, не знищила, що виявля ться і в сучасній вій- 
ні. 

М. На нко знайомить читачів, як Т. евченко хлопчиком разом з батьком, 
ідучи пішки в Крим купити сіль, проходив через село Гуляйполе, річкою Тікич і 
який слід залишив у свідомості людей. агато уваги надав своїм землякам В. о-
маницькому та С. фремову, видатним шевченкознавцям та дослідникам україн-
ської літератури і культури взагалі.

Переконаний, що варто прочитати ці книжки, бо вони обов язково збагатять 
кожного читача, переконаний, що закордонного ще більше.

Михайло РОМ



86

А. Айн тайн, А. о е, А. азон, . рюкнер, . од ен де К ртене, . . асарик, В. і  
та ряд ін их. м я В. натюка, пристрасного прихильника інської коли,  ольклорис-
тиці б ло серед пер их ленів і народної едерації ольклористів, заснованої 190  
р. в ельсінках. Крім праць з країнської ольклористики, які становлять основ  його на-
кового доробк  і які здоб ли визнання й висок  оцінк  і за ме ами рідного краю, йом  

нале ать сотні перекладів.
Пер ий розділ колективної моногра ії відкрива ться статтею автора цих рядків 

В. Гнатюк  найвизначніший український фольклорист кінця   першої чверті  
ст.  с. 1-51 , в якій подано р нтовн  біогра ію країнського в еного, яком  я досі при-
святив сім кни кових п блікацій і понад сім десятків статей.

алі слід  розвідка Василя вашкова про ольклористи н  спад ин  В. натюка в 
пер ій кни ковій праці про країнського ольклориста   моногра ії . ценка Воло-
димир натюк  Київ, 19 4  та ін их його працях. Проаналіз вав и ці праці, автор дій ов 
висновк : Для видатного українського фольклориста й літературознавця М. Яценка 
постать В. Гнатюка була одним із пріоритетів наукової діяльності, а його фундамен-
тальні праці завжди будуть міцною основою для вчених майбутніх поколінь  с. 4 . о 
ре і, праця ценка і для мене б ла по товхом для глиб ого вив ення иття і спад ини 
В. натюка.

Про есор ернопільського національного педагогі ного ніверситет  ім. В. натюка 
Ольга Куца розглян ла Клімат фольклоризму  в країнській літерат рі кінця   по-
атк   століття. цим кліматом  вона вва ала, пер  за все, село Криворівню, де 
оліта на відпо инок збиралася країнська інтелігенція, вклю аю и . ранка, . р ев-

ського, . Коцюбинського, В. натюка та ін их дія ів країнської к льт ри.
Про . Волинського ніверситет  Марія Моклиця піддала аналіз  працю В. натюка 

Нарис української міфології , яка понад 80 років проле ала в р кописі і б ла видана 
ойно 000 рок   ьвові.
Лідія Ковалець  про . ернівецького національного ніверситет , дослідила Буко-

виніану В. Гнатюка .
ьвів янка Наталія Мочернюк висвітлила прикарпатськ  спад ин  В. натюка.
ернополянин  доц. Ярослав Секо вист пив з доповіддю Володимир Гнатюк в дис-

курсі європейських націоналізмів   початку  століть .
 др гом  розділі оп бліковано статті про . ьвівського національного ніверситет  

Михайла Гнатюка  про вза мини В. натюка з . ранком.
Василь Зеленчук з Криворівні висвітлив вза ми-

ни В. натюка з Петром екериком- ониковим.  
одатках  до статті с. 13 -15  дол ено листи 

Петра екерика- оникова до В. натюка та його 
спомини про к  арматія.

алі слід  стаття нині в е покійної директорки 
зею В. натюка  Велесневі Романи еремшин-

ської про др б  і співпрацю В. натюка і . Коцю-
бинського.

таття тернополянки рини едорів присвя ена 
темі В. Гнатюк та Мирон Кордуба .

ванна Стеф юк (Олещук) зі нятина розповіла 
Дещо про співпрацю світоглядну співзвучність 

В. Гнатюка та М. еремшини .
Аспірантка ернівецького ніверситет  ім. рія 

едькови а Лілія морлівська розповіла про Не-
відомі раніше спогади Дениса Лукіяновича про 
В. Гнатюка .
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ернополянка Леся Назаревич свою статтю поб д вала на Листах вана Пулюя до 
В. Гнатюка .

авер ться др гий розділ статтею вана та Галини Зуляків Взаємини В. Гнатюка 
зі своїми дітьми . таття написана, в основном , на основі 18  листів В. натюка та його 
др ини лени до дітей, які я одер ав від його племінниці оли ордесман  Пари і і 
подар вав ер авном  архів  ернопільської області.

озділ третій охоплю  статті дев ятьох авторів:
Леся Мушкетик з нстит т  мистецтвознавства, ольклористики та етнології ім. 

. ильського А  в Ки ві розглян ла т. зв. ендерний епос  традиційного україн-
ського суспільства у фольклористичних працях В. Гнатюка , тобто ставлення країн-
ської громади до статевих зносин молоді та до аборт  в баладах, легендах, переказах та 
ін их анрах ольклор .

Про . ьвівського ніверситет  ім. . ранка Валерій Корнійчук розглян в народні байки 
в рецепції В. натюка.

Про . Волинського національного ніверситет  ім. . країнки Ніна Данилюк дослі-
дила новостворені емігрантські пісні країнських заробіт ан в А, разилії та Канаді.

Аспірантка того  ніверситет , Марія Гнатів, розглян ла Образ потойбіччя у фоль-
клорних записах В. Гнатюка .

оцент ернопільського ніверситет  Віктор Сіткар проаналіз вав багатогранн  
ольклористи н  спад ин  . р евського, ориса ар ка та кількох ін их письмен-

ників, вклю аю и композитора ихайла васюка, автора найпоп лярні ої країнської піс-
ні про кохання ервона р та , створеної, на його д мк , під впливом коломийки В. на-
тюка про ервон  р т .

оцент ернопільського ніверситет  Дмитро Васильович Губ як разом з Василем 
Дмитровичем Губ яком, доц. еребовлянського ахового колед  к льт ри і мистецтва, 
розглян ли листи В. натюка в дослід енні ольклор  ернопіль ини.

оцент ернопільського ніверситет  Ніна Свистун разом зі сво ю коле анкою доц. 
риною Бабій та магістранткою Вітою Павлічко розглян ли мовознав  діяльність в ено-

го, зокрема його правописні норми, оп бліковані в циклі його 1  статей В справі країн-
ської правописі .

Про . ернопільського національного педагогі ного ніверситет  ім. В. натюка Лю-
бов Струганець проаналіз вала к льт ромовні погляди В. натюка в його лінгвісти них 
працях.

Про . того  ніверситет  Олег Смоляк розглян в весняний реперт ар молоді села 
астасова, оп блікований  збірник  В. натюка аївки .

етвертий розділ колективної моногра ії, присвя еної 150-ій рі ниці від дня народ-
ення В. натюка, охоплю  три статті. Про . Сидір Кіраль, завід ва  відділ  бібліогра ії 
аціональної бібліотеки країни, розглян в лист вання стапа ерем инського з ваном 
енде м як джерело вивчення історії Музею В. Гнатюка у с. Велесневі.  додатк  до 

статті подано ість листів ерем инського та п ять зворотних листів ендея з 19  до 
198  рок .

Наталія Собкович, головний спеціаліст відділ  к льт ри ернопільської обласної дер-
адміністрації, подала звіт про прис д ення обласних премій  гал зі к льт ри ерно-

пільської області в номінації Етнографія і музейна справа  імені В. Гнатюка  від 008 
по 019 рік.

авер ться етвертий розділ збірника статтею Володимир Гнатюк у філателі-
сті  Олега Поливка, голови ернопільського обласного товариства Асоціації ілателі-
стів країни та Миколи Проціва, заст пника директора з на кової роботи ернопільського 
кра знав ого м зею. таття ілюстрована 15 репрод кціями ювілейних конвертів з пор-
третами В. натюка.

як мо тернопільцям за достойне відзна ення 150-рі я з дня народ ення їх славно-
го земляка.                                                                                                    

      к а 
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Спогад про батька  священика
 К и   р  р  и  г и р  р и

и    и ир  и  і і  и  і і  и  и і  рі  
и і і  гр і і і і ри  и і  К иг   р і і    

 Тир   ри ір и і     р  К иг  и   р
Лесю Копчак Пряшів знає як прекрасну очну лікарку, а українська громада в Пряшеві – 

ще й як постійну відвідувачку українських акцій (раніше з чоловіком Степаном, а після його 
імобільності  одна). Та майже нічого не знаємо про її життя в Україні, де вона народилася і 
прожила до 1972 року, коли із чоловікомреоптантом прибула у Словаччину.

До Пряшева вона приїхала з немалим життєвим досвідом. У 19  році закінчила медичну 
школу, і її направили медсестрою в лікарню міста Збаража та завідуючою дитячих ясел. У 
Збаражі вона поступила в десятий клас вечірньої школи, після закінчення якого її направи-
ли медсестрою на цілинні землі в Казахстан, взявши з неї письмове зобов’язання, що про-
буде там три роки.

По двох роках у неймовірно тяжких умовах праці їй вдалося втекти до мами в Кременець. 
Щоб уникнути суду за недотримання зобов’язання, вона від’їхала до сестри в Амвросівку, де 
отримала роботу медсестри в лікарні. У 19 7 році поступила на педіатричний факультет 
Сталінського (нині Донецького) університету, а після його закінчення 1962 року працюва-
ла лікаркою в районній лікарні селища міського типу Демидівка Рівненської області. Там 
вийшла заміж за реоптанта зі Словаччини Степана Копчака, уродженця с. Шамброн, і разом 
з ним та двома дітьми (Властою і Богданом) у 1972 р. переселилась у Чехословаччину.

Книга спогадів – це не лише спогади про батькасвященика, замордованого німецькими 
нацистами, але й про її власне життя та життя її родини. Жертвами німецької окупації стали 
її брати  інтелігенти.

Уже на другій сторінці титульного листа авторка книги пише: «  а ятаю ту страшну  
су ну ні  коли рийшло еста о  Підійшов до ене тато  еста ов е  хотів о ілувати  
еста ове ь не до волив  ато лише ска ав ені  ости дорова і ро и до ро  і слова я 

ношу в сер і ере  іле сво  иття  Переда  і  рівненської тюр и и не рий али  дину 
ереда у  яку и отри али  е ула атькова ряса окровавлена   го овтня а у с ові

стили  Скоро і и  о виво ять і стріляють людей в кар рі
А відповідальний за випуск редактор Микола 

Федоришин цю інформацію доповнює: «  еріод 
на истської оку а ії долина о ли у села иду ка 
 весни  року стала іс е  асових ро стрілів 

в я нів рівненської тюр и  ут гітлерів і еріоди но 
стра ували олітв я нів  їхні тіла с алювали і ри
си али е лею   овтня  року тут на исти 
у ерговий ра  стратили віт іс евої української 
інтеліген ії   ислі стра ених ули олоди ир і 

лександр исе ки   ій кни і щира ро овідь о
лодшої до ки от я олоди ира исе ка лени ро 
тернистий шлях свого атька і його родини  (с. 2).

Авторка подає біографію батька, арештовано-
го ґестапом на її очах. Небагато запам’яталося, тим 
більше, що батька як українського патріота поль-
ська церковна влада переводила з одного місця на 
інше. Востаннє сім’я з батьком Володимиром, народ-
женим  січня 1903 року, мешкала в селі Вуйковичі 
на Волині у семидітній селянській родині. Духовну 
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освіту Володимир здобув у десятирічній Волинській православній духовній семінарії у м. 
Кременці, після закінчення якої 1927 року одружився з дочкою відставного підполковника 
російської армії Анастасією Грік. До сану священика був рукоположений у Почаївській лаврі 
в серпні того ж 1927 року. Першою його парафією було село Леліков у Білорусії (192728), 
звідки його було переведено в село Придуби Ковельського повіту (19281930), а весною 
1931 року о. Володимир перебирає парафію в с. Вуйковичі (нині Залужне) Локачівського 
повіту. Там його сім’я (син рій народився у Лелікові 18.12.1928) поповнилася двома доч-
ками: Клавдією (2.11.1932) та Оленою  авторкою книги (18.10.193 ).

У 19 1 році о. Володимира перевели на парафію деканом у Горохів  під нагляд гітлерів-
ського ґестапо, куди він спровадив і сім’ю. Восени 19 2 р. його наказом викликали до єпар-
хії у Луцьку, де владика Полокарп та німецький офіцер відіслали його у Рівне без дозволу 
повернутися додому  до Горохова. У Рівному владика Платон призначив його третім свя-
щеником СвятоВознесенського собору. Від’їзд до сім’ї і на цей раз йому суворо заборонили. 
Була війна – діяли суворі німецькі закони. Та все ж таки о. Володимир і без дозволу приїхав 
у Горохів полагодити переїзд сім’ї до Рівного. І швидко повернувся назад у Рівне.

Сім’я довго їхала підводою через польські села та палаючі хутори і врештірешт добра-
лася до Рівного, поселилася разом з татом в окремій квартирі. Та їх спільне перебування не 
тривало довго.

16 липня 19 3 року ґестапо арештувало тата, не дозволивши йому попрощатися з сім’єю. 
Пані Олена про це пише:  ю хвилину я а ила татуся останній ра  і і відвели тата і 

а у  а ю вве ері  а о е е уло на другий день  від устили  атка осадили в тюр у  
Переда  від нас таткові не до воляли  одина и і дня и и сиділи на тротуарі на роти 
тюр и і екали його овернення  дного ра у ередали  ро ускної ідрясник весь у асохшій 
крові  а  твердий  а а ей ідрясник ерігала ільше двад яти років  а  о ав ро ада
тися  Після оради і священико  и  а ою ла у и с алили и не дину рі  від тата  ю 
окровавлену рясу  е  що алишилося від с алення і ї у ени ької окровавленої ряси  крові 

у еника  а а оло ила у аленьку си волі ну труну  с алени и кісто ка и і о іло  
ро стріляної інтеліген ії на иду і в івно у  яку ерігала в родов  ілого иття

  овтня  року и алишились е  нашого лю и ого  дорогого лю ля ого тата  
а а в тя ко у сихі но у стані  не  не їсть  не варить і не ла е  осивіла  а ала лише 
 років  ран і ста  ере су о ку ід ахву  ка елюшок на осивілу голову та іде на вули ю 

ере  все істо а  до овороту на иду ку  а овернеться  остоявши та  йде на ад і так 
ілий день   я  лавдою а нею аду  на нас не реагу   ла е о

дного дня рийшла о ява  що  ешкан і івного явились на ентральну лощу  де га
няли людей ні і  По ігли и діти  рко  ах  Стояла ши ени я  а на ній легко гойдалися 
три овішених оловіки  орні у и адали на ли я  ені далось  що один  них татко  а
кри ала я  рко атулив ені уста і отягнув у натов  іхто не ри нався до аги лих  т 
в тако у стресі и или  (с. 1719).

У такому плані написана уся книга, поповнена 110 фотографіями. ї не можна читати без 
хвилювання. У часі війни ґестапо на Волині ліквідувало біля 0 православних священиків. 
Не менше їх загинуло і при радянській владі, вже в рамках боротьби з «релігійними пере-
житками» та ліквідацією грекокатолицької церкви.

У роки незалежності України їх нащадки, розкидані по різних місцях України та за її ме-
жами, двічі на рік зустрічаються у м. Збараж, щоб віддати шану жертвам тоталітарного сва-
вілля. м будують пам ятники, ставлять пам’ятні дошки, пишуть про них у пресі. Постійною 
учасницею цих зустрічей є і Олена КопчакМисечко.

Уже на початку своїх спогадів вона перерахувала місця її перебування в Україні. Перелік 
цих місць закінчується її приїздом у Словаччину. « ут на евно с о инуть на ві ний с окій 

ої кістки   все  хотілося  у ерти на країні  с о ивати іля атьків  істались и  
оловіко  са і  ластуня  дво а діто ка и в юнхені  огданко в Пра і  дру ною у кою 

виховують своїх трьох діто ок  (с. 8). Отака доля української еміграції...
и  ИНК
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Важке і добірне зерно правди
Василь Марочкін: «В ЦИТРИНОВИХ ГАЯХ», поезії, видавництво 

«Апріорі», Львів, 2021, 116 стор., обкладинка: Ткаченко Дарина

Наприкінці минулого 2021 р. появилася нова книжка поезій відомого поета, про-
заїка та історика Василя Марочкіна під назвою «В цитринових гаях». Прочитавши 
її, сміло можу заявити, що книжка, справді, вартісна. Автор, безперечно, таланови-
тий поет, ще й історик пізнього українського середньовіччя, з-під пера якого поя-
вилася книжка «Українське місто від 15 до середини 17 ст. Звичаєво-правова атрибу-
тика як історичне джерело» (Торонто, Hypertext, 1999, 157 стор.). 

Із його численними науковими та літературними публікаціями знайомий дав-
но. Нова збірка віршів поета вказує на те, що він багато чого бачив і пережив на 
протязі  сімдесяти років. Народився на Дубенщині, звідки подався на Захід. Побу-
вав у багатьох країнах. Від 1995 р. живе в Канаді. Всі ці настрої і переживання пое-
та-патріота вилились у його суворо-реалістичні поезії. На талановитість майстра 
ліричних образів, одягнутих в коштовні одежі Слова, підтверджує перший вірш із 
збірки, в якому передав типовість Греції: «Спекотний день. Хмаринка, мов вельон, 
// Спинилась, зачепившися за кручу... // Біліє вдалині святий Афон, // Благослов-
ляє землю цю родючу». Віддавши пошану Греції - першій країні древньої європей-
ської цивілізації - автор переходить у вічне місто, столицю країни, яка перейняла 
в цивілізаційних процесах естафету від Греції і внесла свій неоціненний вклад у 
культурний розвиток народів Європи. Але у вірші «Біля Колізею» вже немає місця 
для лірики, а висвітлюється сувора правда тогочасного життя: «Вчуваю зойк людей 
і звірів грізний рев. // Жахливий гук юрби, що прагне крови. // А вітер обрива з 
розгойданих дерев // Відмерле листя щастя і любови». За рівнем напруги, експресії 
і реалізму цей вірш можемо, без сумніву, включити до одного з кращих в сучасній 
українській літературі. Зазначаю, що названій книжці притаманна тактика «віль-

ного плавання», не систематизація віршів за 
тематикою, а властиво, «літературний хаос», 
чим вона, як на мою думку, вигідно різниться 
від загальноприйнятих, ретельно скомпоно-
ваних за тематикою збірок віршів, як вояків 
у чоловій лаві. Оця розкутість, нехтування 
загальноприйнятими умовностями передає 
і саму особистість поета, який у житті також 
прагне бути самим собою.

Наступний вірш, подолавши величезну 
відстань часу та простору, переносить нас 
в Петербург 19-го століття, у якому живе і 
трудиться наш Великий Кобзар. І в цьому 
імперському Содомі: «Десь гуляли-пили ре-
монтери // В товаристві знайомих повій...» А 
поруч: // «...в убогій кімнаті жевріла свічка // 
І над аркушем чистим-Тарас» («Білі клявіші 
фортепіяно»). Василь Марочкін, без сумніву, 
майстер мініатюр. Сильно, з великою майс-
терністю і глибокою думкою висвітлив поет 
таке навідкличне явище в житті людини, як 
смерть. Справді, мало слів, а багато місця для 
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роздумів . «І коли затуманиться зір і втомиться серце, // Я полину кудись вже з 
холодним чолом. І я знаю: в ту мить, // Ангел смерти торкнеться крилом» («Хто 
скаже...»).

Чи, скажімо, мініатюра: «Старезні клени скільки літ ідуть // На пагорб, до саміт-
нього хреста. // Все не дійдуть». Цих три рядочки вражають і залишаються в пам’яті 
надовго. Оспівуючи одне з найкрасивіших міст Європи – Відень, автор як глибокий 
знавець історії описує це місто в різні періоди його життя. «Я чую: поступ римських 
леґіонів, // Турецький штурм... І дим, і татарва...». І талановито подає нереальний 
огляд міста давно померлим цісарем Францом-Йосифом, який у розкішній каре-
ті проїздить вулицями і майданами своєї і вже не своєї столиці. І лише світанок 
змушує цісаря поспішати в потойбіччя... «А коні мчать. Ще мить і між гробами, // 
Майне старого цісаря нога...». Поезія-диптих «Батько в Афганістані» є не що інше, 
як віддзеркалена кладка із минулого в сучасне, де доля батька переплелася із долею 
синів: «Після довгих, важких боїв, //Вже тебе не шукали... // Над розтерзаним тілом 
твоїм, // Голосили шакали...».

І не кращою виявилася доля його синів на своїй, українській землі. «Довго лист 
добирався до мами. // Живі... Раділа перед людьми. // А вже над її синами, // Зграя 
круків шуміла крильми...».

Не меншим трагізмом позначений вірш «Повернення», коли вояк УПА, який від-
був 25 років заслання, «за наказом кремлівського ката», повертається до рідної до-
мівки, але: «Після довгих, важких літ розлуки, // Вже ніхто його не стрічав... // Лише 
сад, розкинувши руки, // Зашумів, заплакав, пізнав». Важко бути байдужим, прочи-
тавши поезію «Майбутньому археологу», в якому автор, через велику відстань часу, 
звертається до майбутнього археолога: «За тисячі років, майбутній археолог! // 
Знайдеш мій череп – не топчи, не кинь. // Очисти від землі, дбайливо витри порох, 
// Щоб я через віки побачив неба синь!». Поезії «Русалка», «В розкішному саду», 
«День зацвітав», змушують читача задуматись над своїм життям, невідкличною 
тимчасовістю нашого перебування на цьому світі й водночас, радіти одвічній красі 
земної природи... В поезії «Львів   1944-го» поет із сумом висвітлює трагічну подію 
в житті цього старовинного українського міста, а саме відхід на Захід кращих пред-
ставників українського народу, які рятують своє життя від жорстокого завойовника: 
«Цей шал червоної юрби, // Від влади й крови п’яній. // Немов з монгольської доби, 
// Розлився по майданах». І знову автор перекидає місток від жахливого сучасного 
в країну потойбіччя («Біла пані»): «Стоять руїни на сторожі, // В нічному, чорному 
плащі. // А хтось в вікні сидить – ворожить, // На тихих клявішах дощів». Цікавою 
і нагальною темою, як мені видається, є висвітлення в бездоганній ліричній фор-
мі, такого явища, як жебрацтво, що не перевелося і в сучасній незалежній Україні. 
Поет глибоко співчуває людині, яка, за несприятливих життєвих умов, опустилася 
на найнижчий щабель людського існування: «Під церквою жебрак в подертому лах-
мітті, // Беззахисний стояв в невинній простоті». І та гілка глоду, що прихилялася 
до чола цієї нещасної людини, ототожнюється вдумливим читачем із терновим він-
цем Ісуса Христа... Справді, гонимі та упосліджені тут, на грішній землі, матимуть 
Царство Боже там. Принаймні, так навчає нас Святе Письмо. «Потрісканий асфальт 
все пив холодну воду, // До неба шкірився старим лицем. // Сердитий вітер шарпав 
гілку глоду, // Що прихилялась до чола вінцем». («Жебрак»).

Поезія «Майдан» присвячена залитому кров’ю невинних людських жертв свято-
му для усієї України місцю, на якому вирували і вирують людські почуття; біль, на-
дія на краще, ненависть... Читаючи цей вірш, виразно бачиш, що те розмаїття пре-
зидентів, депутатів, урядовців, нічого суттєвого для простого трудівника не дало: 
«Намарне кров, енергія, страждання. // Народний гнів спрямовують в свисток... // 
Коли ж настане мить ота остання, // І щезне цих гадюк страшний клубок? // Коли на 
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зміну блуду й декларацій, // Прийдуть правителі з людським лицем? // А поки що: 
відмерлий цвіт акацій, // На кладовища падає дощем».

І знову тонка, із сумними акордами, лірика – переживання людини, яка втрати-
ла дружину і сама стоїть на облавку вічності («Печаль гуцула»): «У горах трембіта 
печально заграє, // Мов плач по минулій весні... // Лиш серце моє та печаль вже не 
крає, // Бо я не почую ті гуки сумні. // Той жалібний плач по мені».

Поезія «Більшовики» правдиво розкриває цинічну суть режиму, який знищив 
мільйони людей. Обурення автора, безумовно, на генетичному рівні: «Більшови-
ки, ми вам згадаєм, // Холодний Біломорканал... // І в Судний День ми привітаєм, 
// Народний, чесний трибунал». На жаль, сподівання автора, очевидно, залишать-
ся лише бажаною мрією. І знову чимось фантастично-потойбічним віє від поезій 
«Мандрівка в майбутнє» і «Мчить берлин». У першому вірші автор показує пригоду 
подружжя, яке «завітало в тритисячний рік» і повертається в реальну дійсність: 
«Вертаєм додому і дітям несем, // Коштовне каміння і перли. // А вістка ударила в 
серце ножем: // «Вже й правнуки ваші померли!».

У першій половині свого життя Василь Марочкін був «невиїзний». Старші люди, 
яким довелося жити в Совєтському Союзі, знають, що громадяни «другого сорту» і 
мріяти не могли про поїздки за кордон. В теперішній час поет поспішає надолужи-
ти прогаяне: «Париж, Варшава, Відень... мною знані, // Лос-Анджелес, Мюнхен... І 
скільки ще тих міст! // І Брайтон-Біч в Нью-Йоркському тумані, // Ховається під ве-
летенський міст». Нові країни, великі міста, столиці... І ці всі враження вилились в 
рядки нових поезій. Без фальшу і жодних прикрас-«Могутній океан в тумані мріяв. 
// Холодним світлом місяць відгорів. // Стогнала п’яна ніч, немов повія, // В обіймах 
розтриножених вітрів». («В ресторані на Брайтон-Біч»).

Поет дуже спостережливий в деталях, помічає здавалося б дрібниці, але вони 
дуже важливі для правдивого опису подій. «В екстазі танку вже злились для втіхи, 
// Старий мурин і дівка молода. // Жага юначки й досвід ловеласа, // Їх спільне ложе 
біс не омине... // Він буде пити тіло її ласо, // Аж поки ніч з утоми не засне». («В бор-
делі»). За розміром невеликий, але промовистий, цикл поезій про найгірші риси 
людської природи, коли інстинкти переважають розум і здоровий глузд. І мушу 
віддати авторові належне, він розкрив це дуже майстерно у вірші «Та п’яна ніч...», 
рядки якого звучать, ось, так: «Та п’яна ніч дала йому коханку. // Дзвенів кришталь, 
наповнений вином. // Чужа жона шаліла до світанку, // Лиш пасмо кіс тремтіло над 
чолом... // Скрипіло ліжко в дорогім готелі, // Стогнала жінка в новизні чуттів... // 
А мертве око люстри, що на стелі, // Сміялось в божевільнім забутті!».

І знову болюча тема давніх подій в Афганістані – смерть молодого офіцера. По-
дібну трагедію пережили тисячі родин в Совєтському Союзі. Саме звідти, впродовж 
десяти років, постійно прилітали «чорні тюльпани»... Тим воякам, кому довелося 
там бути, відоме відчуття: «Як у тіло металом вливається жах...». І таки недарма в 
останньому рядку автор поставив знак питання, оклику і три крапки-«А ви чули, як 
жалібно плачуть вночі, // Голодні шакали?!...».

Цікавий за тематикою вірш «Ти прийшла» - життєвий, філософський і водночас 
трагічний. Коли чаша життя вже випита до дна і ті кривди, що вирували колись, 
втратили своє значення, бо вже незабаром «під вагою холодної глини, заніміють 
вуста». І знову торкають струни душі голодні очі поета на вперше бачене в Західній 
Європі, оскільки для нього щойно піднялася «залізна завіса». «А я ніяк повірити 
не можу, // Що я в Парижі!...». І він, у захваті юного, хоч за віком далеко не юного 
мандрівника – вигукує: «Й здавалося, що виростають крила: // Париж побачити все 
ж випало таки!». («Париж,1992»).

Радісний настрій поета можуть зрозуміти лише ті люди, які жили в Совєтському 
Союзі та на власному досвіді знали, що таке «залізна завіса...». Василь Марочкін вже 
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вкотре підтверджує свій талант майстра мініатюри, які, наче перлини, розсипані 
по всій його книзі: «ЧЕКА, ОГПУ, ГЕБЕ... Тюремні мури... // Минають дні, пливуть 
роки. // Цілком природньо – гад міняє шкуру, / А гадом все ж бо лишиться таки». 
*** «На голій гілці – сова, // Клює осінню ніч». *** «А вже межі життя... Мій кінча-
ється вік. // І в гіллі раптом зойкнула птаха. // І заб’є незнайомий, чужий чоловік, 
// В домовину останнього цвяха». Вражає неприхованою правдою життя мініатюра 
«Зрада»: «Ти хитрюща була й непроста... / Та в мішку не сховається шило. // І твої 
заціловані кимось вуста, // Усміхалися мило».

Не може не схвилювати душу читача поезія «Повернення з АТО» безногого калі-
ки-бійця на милицях, який мріє перейняти коня, якого хтось неподалік поганяє-ба-
тожить... А поряд: «Асфальтівка гуде, аж колеса пищать. // Метеором летять «мерсе-
деси» і «форди»... // До морів, до оаз, поспішають і мчать, // В лімузинах вгодовані 
морди». І знову повертає нас автор до київського майдану: «Майдану гук і злива 
декларацій! // Вже триста літ триває дивний сон... // Збудіться, люди! Зміна деко-
рацій! // Є дириґент... Співайте в унісон!».(«Збудіться, люди!..»). Стара, перевірена 
часом, катеринка брехні, обіцянок-цяцянок, спрацьовує безвідмовно. Українці таки 
не німці, французи чи поляки, а довірливі простаки. І поет промовисто завершує 
свою думку вірою в те, що народ врешті збагне хитру суть політиканів і доб’ється 
суттєвих змін: «Народ втомився. Гасла не проходять. // Спада полуда врешті із очей. 
// І, мов гієни, хитрі верховодять, // Й гребуть під себе, й совість не пече».

Поезії «Незваний гість», «В різдвяну ніч», «Заплакала гілка», чи не найкращі в 
сучасній українській літературі на філософсько-сюрреалістичну тематику: «А нас 
давно уже нема // На цьому світі. // Байдуже дивиться зима // На мертві квіти. // 
Коли зустрінемося знов? // Де наші душі?»

І вже вкотре повертається автор до теми похорону вояків, які загинули на війні. 
Герої гинуть заради живих. Так було в усі часи та епохи, про котрі звучать такі рядки 
у вірші «Похорон побратимів»: «Панахиду по вбитих відслужимо. // Горе... Біль... Й 
молитва на вустах... // А гайвороння – чорними ружами, // Повсідалося на хрестах».

І невипадково поет помістив у передмові до вірша вислів німецького філософа 
Фрідріха Ніцше: «Воскресають лише там, де є могили». І знову Париж. Багато-
страждальний Notre Dame, який зазнав нещодавно непоправної втрати внаслідок 
пожежі. Трагедія не лише для Франції, але й для всього цивілізованого людства. 
Поет в дуже вишуканій формі здійснив історичний екскурс з колишніми відвіду-
вачами собору: «Маркізи, герцоґині, королеви... // Стають рабинями, замолюють 
гріхи...». Впродовж віків сюди ішли та ідуть люди, без огляду на своє походження 
і становище: «Сюди, в собор, веде свята дорога, // Хто б ти не був: король, жебрак, 
мадам... // Бо рветься в небо, до самого Бога, // Освячений віками Notre Dame!». 
Поезія «На цих горах...» оспівує цупке вкорінення людей до місця свого народжен-
ня, до своєї «малої батьківщини». Риса, в сучасному рухливому світі, дуже рідкіс-
на. Місцеві люди не хочуть поміняти суворі кліматичні умови і перейти «у багаті і 
теплі долини». Бо своя земля є казково красива і наймиліша, освячена могилами 
прадідів. І чужинцеві цього не зрозуміти: «Ти, чужинцю далекий, із теплих долин, 
// Ти не знаєш ще нашого літа. // Ти не бачив казкову красу полонин, // Ти не чув, 
як ридає трембіта...». Поезії «Божий син став по той бік ріки», «У жагучім конанні 
весни», «Пам’ять літ», пронизані любов’ю до людини, до цього прекрасного світу, 
який нас усіх оточує, співчуттям до тих, які потрапили в біду. Вражає оригінальні-
стю та багатством художніх образів поезія «У жагучім конанні весни», де тема віт-
ру і степу переносить нас в безмежні простори на півдні України: «Степе вільний, 
широкий. Чолом! // Вітер нагло постукав у шибку. // І за темним, високим вікном, 
// Заплакала скрипка. // Ураганом шаленим вітри, // Зашумлять в верховітті. // Та 
безжально-суворі степи, // Вже розставили сіті».
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Поезія «Пам’ять літ» повертає автора в давноминулу юність з її великими надія-
ми на майбутнє і які, на жаль, не завжди здійснюються... «Ген полями промчав су-
ховій, // Кинув листя багряне у звори. // І дивились на мене очима повій, // В шати 
осені вдягнуті гори». Не можу оминути увагою вірш «Над берегом зітхань», в якому 
автор правдиво розкриває повне небезпек, життя матросів. І коли вони щасливо 
повертаються з плавання, то: «Матросів ждуть таверни та повії... // За ризики жит-
тя – веселі, п’яні дні! // Допоки знов вітри їм мандри не навіють, // І мо’ судилось 
їм тоді спочить на дні... // А в той час, коли матроси віддаються тілесним втіхам і 
пиятиці, за них моляться звільнені від важких вітрил щогли: «Над берегом зітхань 
– дві щогли піднялися, // В молитві до небес, мов руки жебрака».

По-новому розкриває автор образ відомої фаворитки французького короля Лю-
довика XV, Жанни Антуанетти Пуассон, маркізи де Помпадур. Не була вона при-
дворною вітрогонкою, ця «маркіза із паризьких передмість». Та й коханкою короля 
маркіза де Помпадур була не тривалий час, бо на зміну їйs прийшли привабливіші 
та молодші. Але вона до кінця своїх днів залишалася у Версалі. Її думку цінували 
найвизначніші міністри і сам король. Найкраща на той час україніка була у її при-
ватній книгозбірні, бо за щирого приятеля мала генерал-лейтенанта на французь-
кій службі, мазепинця, графа Григорія Орлика... Допомагала бідним, понадто вбо-
гим студентам. «Це ж за її, панове, люїдори // Скінчив Сорбонну не один юнак!».

Сувору правду вміщає в собі вірш «Болгари про похід Святослава», хороброго 
великого князя Київської Руси - «Буде люта січа! Буде вбитих багато! // Буде розпач 
поразки, ганьба і полон... // Й не одна заголосить у розпачі мати, // Й заридають ді-
виці збезчещених лон!». І не випадково автор навів знаменитий вислів Святослава: 
«Іду на Ви!». Отже, князь діяв хоробро та відкрито до свого ворога, але сам, на жаль, 
став жертвою підступного вбивства.

Не буду зупинятися на пісенних текстах автора. Зазначу лише, що окремі пое-
зії Василя Марочкіна покладені на музику відомими українськими та зарубіжними 
композиторами.

Василь Марочкін з питомою йому сумлінністю і безсторонністю підходить до ви-
світлення та оцінки тих чи інших подій і явищ. До мови надзвичайно вибагливий. 
Небагатослівний, але кожне його слово ретельно виважене. І ще дуже помітна пози-
тивна риса у його творчості – це вміння до найменших дрібниць описати і занури-
тись в ту епоху, яку він описує. І тут однієї майстерності недостатньо, а мусять бути 
глибокі знання. Письменника Василя Марочкіна доповнює вчений-історик Василь 
Марочкін. І мушу сказати – дуже вдало. Хочу підсилити свою думку, оцінкою відо-
мого письменника Олеся Волі, який писав у своїй розлогій статті, поміщеній в жур-
налі «Дзвін»: «Василь Марочкін «Чотирма бочками токаю» підтвердив своє солідне 
реноме як історичного повістяра. В деталях точний, сильний. Це той напрямок в 
письмі, котрий я найдужче ціную, бо він несе правду – достовірність епохи». Це ска-
зано про його прозовий твір на історичну тематику, але таку ж оцінку заслуговують 
поезії і наукові праці шанованого мною автора. 

Прочитавши книгу поезій Василя Марочкіна «В цитринових гаях», я справді от-
римав задоволення. Його поезія вражає правдивим висвітленням найболючіших 
проблем сучасності, лірикою найвищого ґатунку, любов’ю до природи та людей, які 
живуть на цій, Богом даній землі. І найвищу оцінку праці письменника, як відомо, 
дає лише час, отже наступні покоління. І я справді впевнений, що творчість Василя 
Марочкіна не відвіється половою за вітром, бо являє собою важке і добірне зерно 
правди і високого літературного таланту. На цьому завершую розгляд названої кни-
ги поезій Василя Марочкіна «В цитринових гаях», на жаль, з помилково поданим 
ім’ям Станіслава, замість Святослава Гординського, 34 сторінка.

Павло ЛОПАТА
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Микола Хвильовий -  – український письменник
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а обкладинці рнал  твори країнського х до ника
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а пер ій сторінці обкладинки: і на , 1910 папір, темпера, 
олія  на др гій сторінці обкладинки: і на е ед де е , 
1910-і, картон, темпера, акварель  на третій сторінці обкладинки: 
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