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ДОикола Куліш

Народній Малахій
(трагедійне)

1
Заплакала, затужила у своєму домі (на Міщанській вулиці, № 3 7 )  

мадам Стакатиха Тарасовна 
Ой, хто скаже, хто ж розкаже, чи ти, доню, чи ти пташко, а чи ти, 

>Іатіпко Вогка, куди він, у яку сторононьку тіка та на кого ж мене бідну 
покида-а-е?..

Похнюпилась канарка в клітці. Посмутнів образ Божої Матері. 
Мовчать. Тільки дочка середульша біля матері впада.

— Мамонько І
— Не перебивай!
— Випийте, люба . .
— Що це?
— Валер’янові краплі.
— Геть, одчепися! Хіба можна таку драму в серці та валер'янкою 

впинити. . .  Дай мені отрути!
— Сіли б ви краще от вікна, або що.
— А то що?
— Люди ж проходять повз вікон. . .
— Товченого скла дай, я втроюся!. .
— Сусіди ж он бачать і чують.
— Хай бачать! Хай чують! Як друзі, — хай пожаліють, а вороги — 

хай ізрздіють, що драма така у нас в домі, що мій законний тіка-а-е . . .

2
Увійшла старша дочка. Середульша до неї

— Покликала хрещеного?
— Ідуть.

ТАРАСОВНА так і. скинулась
— Де він, далеко?
— Зараз увійдуть.
— Де, питаю?
— Та кажу ж вам, мамонько, — зараз . . . Заскочили в одне місце, 

заслабли на шлунок. . .
ТАРАСОВНА утерлась

— А Господи, так би й сказала відразу. Та чи прибрано там?
— Я мила учора.

СЕРЕДУЛЬША до старшої
— Ти ж сказала хрещеному, що ііапонька побіг вже ®о пашпорт?
— Аякже.
— А він що?
— Сказали, що вже знають про це.

ТАРАСОВНА
— А басів із церкви покликала?
— Любуня ж побігла.
— А горілки басам?
— Вона й горілки купить.
— Піди ж, моя доню, та наріж цибулі дрібненько, редьки, олійкою 

помасти на закуску людям.
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СТАРША так і пирснула
—  Все я та я ! І по хрещеного, і по басів, і цибулю криши. А вона 

он стоїть, ізгорнувши ручки . . .
СЕРЕДУЛЬША

— А хто квіти полив, як не я? А хто з валер’янкою, як не я? По
вилазило?

Ущіпнули одна одну, щоб мати не бачила
— ОД!
—  Ой-ой!

ТАРАСОВНА
— Ой гоомру я і щераз помру з такими доченьками, що вже темно 

в очах і сонце зробилося чорним, а вони ж того горя ще додають. . .  
Дайте мені карти! Ще раз кину на його. . .  Ще раз та й годі.

(Кинула на карти. Глянула. За серце взялася).
— Ой, знову дорога кладеться! . .

ДОЧКИ
—  Та невже ж, невже, мамонько мила?
— Хіба повилазило? Червоная шістка.

А в Тарасовни жах в очах глибокий, містичний
— Ворожу і все оця карта. . .  А тут іще й сон: дорога у толі й мі

сяць щербатий, що вже смутний, а що блідий. . .  Немов би т а ,  поюсь 
тився за землю. А я стою при дорозі, як тінь та самотня. . .  Де ж батько 
наш місяць отой, чує душенька — втече він, поко-о-титься, загине в до- 
ро-о-зі. . .

ДОЧКИ
—  Мамонько, цитьте! . .
— Сусіди йдуть.

ТАРАСОВНА
— Годі мовчати, бо вже ж намовчалась! І критися годі! Хай знають 

усі, яка в домі й у серці драма. . .
З

Увійшли сусіди, тихо й повстю, як і годиться заходити про такий 
случай. Стали. То дочки обидві, як ті ластівки, до матері
—  Може вам, мамонько, компреса накласти?
— Може б ви, мамонько, лягли та спочили?

СУСІДИ
Зідхнули. Покивали головами. І як годиться про такий случай, сказали

філософічно
— А вже, мабуть, спочинемо в комхоза на дачі (на кладовищі).
— Отам уже виспимось вволю.
—  Здраствуйте, Тарасовно!

ТАРАСОВНА 
Ледве, через силу підвелась. Привіталася

— Сідайте, сусідоньки. Хоч і хвора я, хоч і драма в домі, а цросю — 
сідайте ( дала середульшій хусточку). Дай мені другу хусточку!

СЕРЕДУЛЬША
—  Мокра ж, як хлющ. . .  Хіба ж отак можна плакати, мамонько?

СУСІДИ
на таке питання всміхнулись, примовивши

— Гм. . .  А чому й ні?
— Питає.
— Сказано —  молоде, зелене. . .
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TAPACOBHA
_  He так себе жалько, як їх, моїх діток: що ’дне не спить — мамо, 

каже, не можу, друге не спить, плаче у подушку тихо, третя Любуня, як 
тінь біля мене всю ніч вистоює . . .  А батькові оайдуже: тіка-а-е . . .

СУСІДИ
— Та невже Малахій Минович, сказать би, вже при літах, та на 

таке діло пустився? Просто не віриться.
TAPACOBHA

— Вже ,у дорогу склався, ось: ціпочок, торбина з сухарями.
СТАРША

— Самі й сушили.
TAPACOBHA

— Потайки сушив . . .  Оце побіг до виконкому совіцького пашпорта 
брати. . .  Сьогодні й тіка.

СУСІДИ
— Та куди, хоч і не годиться закудикувати, куди, Тарасошо!
— Не питайте!

СТАРША
— Не кажуть.
— Не каже, сусідоньки милі. Вже й кум питав, вже й на молебінь 

давала, вже й п’яним напували — не каже . . .
СУСІДИ ще більше здивувались

— Гм. . .  Воно справді —  ціпочок. І торбина. Це так, яв на прощу 
йдуть . . .  А може він говіти налагодився, до ікони якої, або-що ?

TAPACOBHA
— Де вже йому до ікони, коли сюцриз такий вивинув, що паски за

боронив був пекти. . .
— Та що ви кажете?
— Свиням. . .  Крашанок наврасила сито, дав він сви-и-ням. Семий 

годок отав — нема в домі порадоньки, суповою, еемий заступав, а він 
ще й з дому тіва-а-е . . .  (Та й заголосила).

ДОЧКИ
— Ой, ой, мамонько, ой! . .

СУСІДИ
— Та що ви, Тарасовно! Стямтеся 1 Мов по мертвому. Хіба ас тав 

можна?
— Не можу, сусідоньки, до тями прийти. Лучче б йому вмерти. Щоб 

я його на той світ виряджала, як оце він тіка не знать і куди. . .  Бо до 
мертвого хоч порадитися підеш, на хрест той похилишся та й виплачеш 
горе, а як втече він, куди мені йти? Де його шукати? По яких світах, 
у явих дорогах. . .  Ні мертвого, ні живот не ви-и-дно. . .

СУСІДИ
Вже й їх пройняла. У хустки та в фартухи сякаючись

— Така ж драма, така драма, що й кіна не треба!. .  (По павзі). 
Хоч скажіть, коти це сталося з ним, з чого й яв?

ДОЧКИ так і сипнули
— Ще з тої пори, яв салдати паркан наш спалили. . .
— Неправда! Як куля ударила в сіни. . .
—  Я розкажу!
— Я!
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ТАРАСОВНА впинила дочок
—  Про мужа ніхто краще не розкаже, як законная жона, — тільки 

я . . .  Ластівкою, ластівкою, сусідоньки, хутенько, бо сьогодні ж будень...  
-Ще як почалась ото революція, як почалась, як почалась. . .

ДОЧКИ
— Салдати.. .
— Не перебивай, ідіотко! *
— . . .  паркан наш спалили.

СУСІДИ
—  У нас тоді свиней покололи красноголові македони.

ТАРАСОВНА Й ДОЧКИ наввипередки
— З тої пори почалось, сусідоньки. Попервах Маласик пив воду 

нишком.. .
— У папоньки аж цокотіли.. .
—  Не перебивай, бо’дна я бачила.. .  Три дочки, три дівулі в домі, 

а ніхто, ’пріч мене, не бачив, як пив воду мій Маласик і як його цокотіли 
зуби .. .

— . . .  І в мене цокотіли, мамонько. . .
— Брешеш! Ти й в революцію спала. То Любуня свої зубки зціплю

вала, щоб не заплакати од революції.. .
— . .  .всі ми зціплювали.
—  Мовчи!.. А вночі перед світом, сусідоньки, як уже й революція 

засинала, ми, збившись докупки, плакали, плакали й плакали...
СУСІДИ розтривожились

— Ударила революція, всіх чисто ж вона вдарила!
ТАРАСОВНА

— А найдужче мене і за що? За віщо?
ДОЧКИ як горохом

—  Отоді я к .. .
— Не перебивай.
— . .  .було вбито начальника почти.. .

ТАРАСОВНА
— Мовчи! Отоді, як було вбито начальника почти, Маласик затру

сивсь, затремтів і замуррався у чулані.. .
СУСІДИ

—  Га? Що?
ДОЧКИ

— Папонька.. .
—  Замурувавсь.. .
—  . .  .а  двері замазали.

ТАРАСОВНА
— Два роки висидів.

СУСІДИ аж повставали
— Та що ви кажете!
— Два роки в чулані?

ТАРАСОВНА
—  То ж подумайте, яка мука була мовчати.. .  Мовчала я й вони 

мовчали, мов у рот води понабирали.
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СУСІДИ скинулись очима
— То виходить, що Малахій Минович і не їздив, як казали, на село 

до брата?
__Ш, н і . . .  Аж тепер одкриюсь, сусідоньки, аж тепер усю гаравду

скажу.. •
— І не служив там?
— Ні й ще раз ні! Тільки Бот знав, що Маласик замурований си

дить, тільки Бог, та ще я, та ще дівоньки, та ще кум.. .
СУСІДИ

досадно стало, що як же це вони не дізналися про це
— Ну, хто пойме віри! ..  От драма. . .  То ж нам чулося вночі. . .  Та 

куди ж він, простіть на слюьі, до вітру ходив?
СЕРЕДУЛЬША

— У віконечко.
— Цить!.. .  У потайне віконечко, в горщочок.. .

СУСІДИ
— Це в той, що полуплений?..

ТАРАСОВНА
— У той саме.. .  Ще як Любунею ходила, то купила.

СУСІДИ звели плечима
— Х м .. .  То ж щоранку дивишся:
— Горщок на паркані. . .  А й не туди, що то ж Малахій Минович 

в чулані замурований.. .
ТАРАСОВНА

— Вже як зайшла непа. . .  Пам’ятаєте, сусідоньки, кумові дозво
лили торгувать іконами?

— Аякже! Вперше за всю революцію ладану купили . . .
СЕРЕДУЛЬША

— Аж тоді папочка розмуруваівся. . .
ТАРАСОВНА

— Цить!.. Краще б він замурований до віку сидів, як теииер, кни
жок большовицьких начитавшись, із дому тіка-а-а.. .

4
Тут убігла Любупя, молодша дочка. Кошика додолу, руки до серця

— Ви тут плачете, ви тут тужите, а не знаєте', що вже папонька 
з виконкому вийшли. (Йойкнула Тарасовім). Мене поцілували, а самі 
раді та веселі.. .

ТАРАСОВНА
— Пашпортаузяв?
— Не знаю. . .  Пішли до начраймила. А я в церкву заскочила, ма

монько, навколішки впала, помолилася: Боже, кажу, Боже, не дай мені 
щастя-долі, тільки дай, щоб папонька вдома зосталися! Підлогу поцілувала 
( а сама плаче та показує, як вона це робила). Чи гаразд, що я так зро
била, мамонько?

ТАРАСОВНА
— Гаразд, моя доню.. .  А баси? Баси?
— Зараз прийдуть.
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СУСІДИ
— Молебня найняли, чи що?

ЛЮВУНЯ
—  Ні, це хрещений наказали покликати баса й тенора з хору, щоб 

папоньку с п і в а м и  впинити. Ой, я й забула! ..  Мамонько! Мокій Якович 
сказав, що найбільш любить папонька не „Милость мира”, а „вкусю мя 
отринув еси” . . .

ТАРАСОВНА заметушилась 
Так про це ж зараз треба хрещеному . . .  (До ст арш і.) Біжи 

нагукай!
СТАРША

—  Та як же їх нагукаєш, коли вони.. .  заскочили!
5

та й прикусила язика, бо повагом увіходив кум. Знесилетй.
ТАРАСОВНА як до Бога

— Хіба ж можна так довго. . .  коли таке горе, таке горе, куме!
КУМ не пускаючи руки з живота

—  Спокійної.. На крилах прилетів би, кумо, коли ж чуете.. .  ( і  по 
павзі, як всі дослухатися стали, додав)  Чуете, як булькотить?.. Х у .. .  
Так, каете, тіка?

ТАРАСОВНА
—  Вже вийшов з виконкому.

КУМ авторитетно
— Знаю.

ЛЮВУНЯ
— Мене поцілували, а самі раді та веселі.

КУМ авторитетніше
—  І про це знаю.

ТАРАСОВНА
— Подавсь до начраймила.

КУМ непереможно авторитетно
— І це мені не секрет.

ТАРАСОВНА
—  Та за що ж, куме, така мені драма? За віщо?

КУМ глибокодумно показав угору пальцем
— Тільки той знає.

СУСІДИ примовились
— А правда, правда. . .  Тільки той знає, за віщо.

КУМ до сусід
—  Здоровенькі були І

СУСІДИ
— Здраствуйте й вам!

КУМ
—  От яких мук зазнаєм. Тіка од нас кум, а куди -  то й сам, ма’ть, 

не ода. ’
ТАРАСОВНА

— Карти в одну душу — дорога. . .
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КУМ
__Знаю й про це і кажу: хай вже на гробки дорога йому ляже,

тільки не туди. . .
ТАРАСОВНА, ДОЧКИ Й СУСІДИ

— Господи, куди? Куди, хрещений? Куди?
КУМ

до клітки. Журно похитав головою
— Здрастуй, пташонькю'! Сумуєш? Печалуєшся й ти, що тіка твій 

{хазяїн? (Обернувся до сусід). Не дурно ж у пісні співається: „канаре- 
ечва так жалібно пойоть” . . .  ( тоді став драматичний весь і возгово- 
рив). Слухайте, кумо, і ви, хрещениці, й ви, сусіди! Довідався оце' я, що 
виконком не в силах заборонити кумові нашому тікати. . .

ТАРАСОВНА 
хитнулась. Тоді до кума, до всіх

— Дзвенить.. .  в ухах.. .  тонюсінько ж отак дзвенить.. .
КУМ

побачив, що Любуня якось чудно дивиться, не рухається —  до неї
— А ти ще держишся, хрещенице ?

ЛЮБУНЯ
— Як була революція, хрещений, то всі пили воду й цокотіли зу

бами... Одна я отак стояла і всю революцію як „страсті” вистояла. 
Тільки отут ( показала на щелепи)  боліло. . .  А тепер тут болить ( на ще
лепи) і тут болить (взялася за серце)  і в колінках болить, болить.. .

КУМ
— І навіть начраймил сказав мені, еге. . .  Нема, ка, в радянської 

влади такого закону, щоб забороняв тікати з дому, тим паче, ка, немало- 
літньому вашому кумові.

ТАРАСОВНА, ДОЧКИ, СУСІДИ
— Куме! ІЦо ж тепер робити?
— Хрещений, порадьте!
— Така ж драма, така драма!

КУМ
— Спокійно! . .  От тепер ви вповні зрозуміли, од чого живіт, нерви 

і все чисто в світі. . .  Через кума! .. Басів покликали?
ЛЮБУНЯ

— Зараз, сказали.
КУМ

— Слухайте ж ще раз! ..  Спокійно — себто, не плакати, тим паче 
в непритоміе не падати, аж поки не скажу — це раз. . .

СУСІДИ
— Слухайте! Слухайте!

КУМ
— Канарку сюди! Ближче до столу!... Отак... Засвітіть лям- 

падика!
ТАРАСОВНА Й ДОЧКИ

— Роеіб’е, куме!
— Папонька вже не вірить у лямпадик.
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КУМ
—  А я кажу —  засвітіть! ..  Ладан е?
— 6 . . .  Отам достань, доню, отам на божниці! . .

КУМ
— Накадіть, щоб на нерви йому вдарило. То дарма, що сьогодні він 

проти релігії. 27 год людина любила канарок, щоб ладаном пахло, у спі
вах церковних кохалась —  і щоб дароїм оце все минулось йому? Це — 
два.. .

СУСІДИ хитали, вихитували головами
—  Атак, так!
— Авжеж так!

КУМ
—  От що, — которую курку найбільш любив кум?

TAPACOBHA
— Жовтяву, золотий чубок.

КУМ
— Убийте жовтяву!

TAPACOBHA
—  Та що ви, куме! Таку курку!..

КУМ
— Убить, кажу! І хай прибіжить котра з дівчат.. .  Ну, от ти, Лю- 

буню!.. Ні, ти граєш на фісгармонії.. .  Ти, Віруню!.. Прибіжи з кур
кою й кричи, що немов сусіда Тухля убив курку кійвом по голові.. .

TAPACOBHA
—  Це ж курка — нема ціни, куме.

КУМ
— Отут то й воної! Убить кілком, щоб око вискочило, щоб розтриво

жився в ін !.. Може, Бог дасть, почне повиватись на курку, як колись до 
війни позивався він три роки за півня.

СУСІДИ
—  А справді — це споісіб розумний.. .  Біжи котора.

TAPACOBHA
— Вірунько, біжи!

ВСІ разом па Віруню і сама вона па себе:
— Біжи, біжи! ( побігла).

КУМ
—  Це тільки три. . .  Чоїтири, спокійно, — я оце йшов і на природу 

дивився.. .  І знаете, що я помітив? (по павзі). Помітив, що вже й при
рода не та, що за старого режиму була ( по павзі). А чоіго так?. .  А того, 
що пойсували комуністи й природу. . .  Отак запитаннями самими заплу
таю кума — не втече.. .  Недавно і* райсельбуді центральний оратор ви
ступав, дак я його запитаннями, немов каміннями отак. . .  От і баси.

6
Тільки хористи у двері, а вже кожне їм дорогу дає. Тенор, заїка, 

привітавшись, як почав
— Чу-чу-чув, що. . .

Та, спасибі, бас підхопив
—  Тікають Малахій Минович?
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КУМ
___ Не так тяжко було б, як би він номер добровільно, навіть сього

дні. Сорок сім років, подумайте, сім’я, честь честю, і тут тобі на! —  
тіка.. .

ТЕНОР І БАС здивувалися
— Аку-ку-ку.. .
— Куди, інтересно, тіка?

КУМ
— Іду, каже, куме. Куди, питаюся? Послі, ка, одкриюся.

ТЕНОР І БАС
— Чу-чу-чудно!
— Чудно!

КУМ
— Заболіло, защеміло мені серце, немов кропивою він ударив. Все 

життя приятелювали, сказать би в серці одне в одного ночували і от тобі 
на! — зачинився, замовк, мислями темними вкрився, і от тобі на! —  
тіка, і от тобі на! —  сьогодні тіка.

ТЕНОР
— А чи-чи не краще на його подіе-ра-ра.. .  ( заспівав)  Разбойника 

благорозумного во єдинім часе. . .
КУМ

— Ні, ні! Тільки „милосте мира” Дехтярова! „Милость мира” най
більш він вподобав. Рибу, було, ловимо, а він „милость мира” тихенько 
співа. Сам казав — умліваю, ка, видіння божественні бачу, як вачую 
цей спів.. .

7

СТАРША на дверях
— Папонька! ..  Папонька йдуть!

Знялася тривога. Зарухались всі.
— Далеко?
— До двоіру доходять.
— Куме! Як же тепер ?
— Може починати? ( бас)
— До-соль-мі-до! (тенор)

До кума всі обернулись. А він рукою, як булавою:
— Спокійно! Я тоді знак покажу.. .  Курку ж убийте! Кадильницю» 

виие'сіть І. .
д. б.
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У темряві
Розжарений ґніт свічки ще раз замерехтів маленькою зіркою 

та розплився у вогкій темряві. Очі всіх жадібно слідкували за ним 
аж до останньої хвилини. Тоді ще маленький шелест. Це Оксана 
хапалася коріння дерев, що виставали зі стіни, щоб дібратися до 
свого кутка із дубовим пеньком замість стільця. А тоді — тихо.! 
Тільки зі стелі скапувала вода, ритмічно, поволі. . . Кап .... кап . . .

Холодна темрява огортала криївку. Кожний потонув у своїх 
думках.

Оксана наслухувала . . .  Кап .. .кап . . .  кап . .. Надворі мабуть 
дощ. Перший весняний. А після нього сніг почорніє та з землі вико- 
ляться перші підсніжки. І пухнаті бруньки будуть вдихувати сонце 
та легіт . . .  Кап . . . кап . . .  кап . . . Це тільки вода. А так — тихо. 
Часом тільки вчуваються кроки. Кроки — це може Івась поверта
ється з села. З харчами, або без. Щоб тільки прийшов. Вже кілька 
годин, як вийшов. Івась єдина оборона її підземного санітарного 
пункту . . .  Кап . .. кап . . .  кап . . .

Десь поза обрієм її думок грає пристрасно музика і виблискує 
шампан у криштальних чашах . . .

Вхід закритий, Івась замаскував його дерниною, як відходив. 
І чому це їх лікар та санітар дістали наказ негайно відійти? І чому 
обіцяна зміна не приходить? А очі хворих глядять на неї 
з таким невиносним, німим питанням . . .  Ранком розділила рештки 
запліснілого сухаря . .. Кап .. .кап . .. кап . . .

Десь поза границями її свідомости цвітуть орхідеї і дівчата 
в золотих кучерях пливуть у радісному хороводі. . .

Кроки? Ні, це вчувається... Нерівний віддих х во р и х ... 
А кроки — може теж значити: брудні шинелі і дула наганів і життя 
погасле, як полум'я свічки . . .  І темрява, як ось тепер — все дальше 
і дальше — без кінця . . .  Кап . . . кап .. . кап . . .

*
— Оксанко, доню . . .
— Прошу, чого бажаєте отче?
— Ви не спите?
— Ні, отче. Подати вам щось? (І що тут можна подати!)
— Ні, дякую. Я лиш хотів спитати: як думаєте, де вони тепер?
— Хто такий?
— В о н и ... мої сини. Чотирьох б у л о ... Як влітку зі Львову 

додому приїздили, то все з друзями своїми . . .  В березовій бесідці 
під каштанами довго в ніч гуторили . .. Або співали. А я з часо-< 
словом ходив доріжкою поміж малинником та за них молився . . .

І зійшлися господарі на ґанку, диким вином обвитому. . .  
І сказали: — Отче, а якби так нам читальню збудувати? А я кажу: 
Боже благослови на добре діло! . . .  І взялися за роботу . . .  Мої сини 
перщ і. . .  В них були руки білі, до праці незвиклі. . .  І самі вони 
копали землю, цеглу носили . . .  А я із ґанку глядів . . .  А вечеромі 
усі робітники йшли до мене на вечерю . . .  А час гарячий був — 
саме літо . . .  І діждав я посвятити читальню . . .  І сини мої книжогі 
зі Львова привозили . . .  І столяр Федько все нові полиці доробляв. 
І сцену там поставили . . .  І хор був, і вистави давали . . .  А під сце-
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пою держали зброю. . .  Я знав добре . . .  А в неділю мої сини — всі 
чотири, як соколи, за престолом стояли . . .  А я Богу молився, щоб 
лороги зброї не знайшли . . .

(Кроки? Ні, тихо .. .)
І взяли сини мої зброю — і я за ними пішов . . .  І де вони те

пер — скажіть, Оксанко! І що з ними?...
— Моліться, отче! Кому ж, як не вам, найкраще знати, що не1 

без волі Божої все на світі діється? Дасть Бог — і ще своїх синів 
побачите. . .

— Дасть Бог, дитино. .. Ко Богородиці приліжно нині прите- 
цім грішнії і смиреннії. . .

Кап . . .  кап . . .  кап . . .  Це лиш вода . . .  Тихо . . .
*

— Сестро Оксано!
— Що, Грицьку?
— Дайте мені мій наган. Де він?
— Ось тут, у вас під головою. (Під подушкою зі старого мішка 

та моху).
— Покладіть його так, щоб рукою міг дістати . . .  Так, т у т . .. 

А ви свойого маєте?
— Маю, Але це зайве . . .  Нам тут нічого тривожитись! (Хво

рим треба спокою).
— Ні, Оксано, я не боюся! Я хотів би, щоб сюди прийшли!. 

Хто знає, чи іце колись зможу виступити в бій . . .  А так хотілося б. 
Ще хоч одного, хоч двох! Ще поки хоч ліва рука ціла . . .  Поки, 
зможу вдержати нагана. А там — я в неволю не піду! Ох, якби так 
сили! Я б усіх їх . . .

— Тихше, Грицьку, тихше .-.. Отець молиться . . .  (Івась казав, 
що на землі чути кожнісіньке слово, коли говорити не шепотом). 
Лікар казав, що ще тиждень-два і встанете. . .  І підете в б ій . . .  
І всім їм покажете . . .

— Піду, напевно п іду! Я всіх ї х . . .
Т и х о . . .  Весняний вітер термосить там, на землі, верховіттям; 

нагих дерев . . .  Ритмічно падають каплі води . . .  Кожний потонув 
у свої думки . . .

*
— Оксано-друже . . .
— Що, поете?
— Поможіть відкинути камінь . .. Давить, ой, давить!
— Який камінь?
—> Важкий, важкий . . .  Дихати не дає . . .  Ця темрява — і вихід 

закритий . . .  Чи вам це не нагадує . ..
— Мені це нагадує катакомби . . .
— Я знаю, Оксанко, я знаю . . .  Т а я  не про нас, тут. Я не про 

те, що з нами буде . . .  Я хочу глянути в майбутнє . . .  А на дорозі 
незрушимий камінь. . .  давить, так давить. . .  Одна велика неза
гоєна рана від Сяну до Кавказу. . .  Одне розрите нестерпним: 
болем серце . . .  Одне викривлене одчаєм лице. Одні затиснені в без
силому гніві п’ястуки . . .

— Цей гнів не безсилий, поете!
— Я знаю. Я знаю, що все колись зміниться. . .  Я знаю, щоі 

навіть переживемо тріюмф. Але що буде із цими роздертими болем 
серцями? Невже кривда не остаче в них? Невже не залишиться
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повік червоною плямою в свідомості народу, не буде вічно рани
тися, вічно здержувати всі пориви, всі задуми? Забагато, забагато 
цього болю . . .  Роздавить він серця важким каменем . . .

— Пождіть. Чи тямите ви Мадонну Рафаеля?
— Мадонну Сістіну? Ви згадуєте її тут? Повну світла та не

земної краси?
— Чи знаєте, поете, як Рафаель малював її? (Кроки? Ні, тихо.) 

Він приглядався багатьом матерям. Земним матерям. І все, що знай
шов найкраще у кожної з них, вкладав у свою Мадонну . . .  І вий
шов твір, що променів надземним сяйвом . . .

— Я знаю, але що ви хочете цим сказати ?
— Що із викривлених болем облич, із роздертих сердець візьме 

майбутній маляр усе, що велике. Все, що туга за ним спричинила 
цей біль. Все, що недостача його була нестерпна. . .  Все, що ба
жання його казало йти навіть у найжахливіші муки. І постане 
твір, найкращий з усіх земних, із небесною усмішкою стане на по
розі нового Відродження . . .  Розумієте?

— Та щоб створити Сістіну, треба було не лиш матерей. 
Треба ж було і Рафаелевого ген ія . . .  Щоб знайшов величне, щоб 
передав його світові. А хіба ж знайдеться геній на руїні, па духовій 
руїні ? ...

(Ритмічно скапує вода . . .  кап . . .  кап . . .  кап . . . )
— Генія не шукати. Бо він був завжди, і він тод^ оживе. Той„ 

що під брязкіт бусурменських кайдан вичаровував окрилену пісню, 
той, що під свист ворожого нагая вливав красу в усе, чого тільки 
торкнулася його рука. Це він із глибини одчаю створить величне, 
із земного болю — осяйну небесну усмішку, із темряви — світло,, 
що засвітить на розпутті сторіч та країн . . .

*
Кроки?... Так, це вже не вчувається! Івась?... Господи!. . .
— Обіскать, таваріщ камандір?
— Да, ані должніє здєсь бить!
Кроки гупають над самою головою . . .
— Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице. . .
— Оксано, мойого нагана!
— О, Мадонно Рафаеля . . .

❖
А поза обрієм їх думок сходить похмільна весна і ллється золо

тою струєю шампан під звуки пристрасної музики . . .
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Юрій Яновський

Шаланда в морі
(Уривок)

Трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи лютий, море 
замерзло на сотню метрів, на морі розходилися хвилі, на обрії були 
вони чорні з білими гривами, добігали до берега навпроти вітру, 
вітер збивав з них білі шапки. Коло берега кригу розбив шторм, 
а все показувало, що незабаром ревтиме й справжній штормило, на 

. березі стояла стара Половчиха, одежа на ній звіялась, мов на ка
м’яній, вона була висока та строга, як у пісні.

Одесу видко по другий бік морської затоки, це місто обдував 
трамонтан, воно височіло на березі, мов кістяк старої шхуни, з якої 
знято паруси, лагодять на неї мотор чи парову машину. Одеса про
живала чергову морську зиму, вітри всіх напрямків не минали її, 
тумани з моря заходили часом, мокрі, густі, сірі тумани. Ось і тепер 
туман насунувся раптом з моря і закрив Одесу. Половчиха стояла 
нерухомо, обіч поралися коло шалан на березі рибалки з артілі, 
море виштовхувало на землю шматки криги, холод проймав до 
кісток, трамонтан дмухав широкою, рівною зливою. Була надмор
ська зима, зимовий туман, за його запоною гримів уже серед моря 
шторм, докочуючи хвилі дужчі і вищі, засвітився одеський маяк, 
смуги червоні й зелені, промені червоні й зелені.

Половчиха, вирядивши в море чоловіка, виглядала його ша
ланду, її серце обдував трамонтан, її серце ладне було вискочити 
з грудей, а з моря йшов холод та гуркіт, море зажерливо ревло, схо
пивши її Мусія. Вона не показувала перед морем страху, вона 
мовчки стояла на березі — висока й строга, їй здавалося, що вона — 
маяк невгасимої сили.

„Ой, пішов ти в море, Мусієчку, — голосила вона мовчки, — 
та коли б я знала та добачала, я б той слідок долонями, пригортала 
та до берега тебе покликала. Ой, подми, вітре-трамонтане, оджени 
в море негоду та оджени і тумани, а я стоятиму тут самотня до 
краю, і хоч би з мене дерево стало, то я усіма вітами над морем ма
хала і листям шуміла 6а.

І після довгих в(іків показалася шаланда в морі, ледве мрячила 
вона серед хвиль, на довго ховалася за водяними горбами, з'явля
лася на хвилинку і впірнала в безодню. Вона билася з штормом 
груди в груди, а на березі лише шерхіт хвиль і страшно глянути 
на шаланду, як людина — самотня вона серед водяних гір. Розгой
дає її море, кидає через хвилі, прошиває нею хвилі, холодні бризки 
печуть вогнем, примерзає до тіла мокра одежа, тільки ж — не під
дається рибалка, Мусій з чужим чоловіком б’ються до берега.

Стара Половчиха не зводила з них очей, її серце було з ша
ландою, на березі гомоніли рибалки з Мусієвої артілі, з селища 
бігли діти до моря. На березі виріс натовп, осторонь стояла стара 
степовичка Половчиха, вона мужньо дивилися на боротьбу її чо
ловіка, туман клубився над морем, був лютий холод.

„Гребуть, — сказав хтось, — та хіба допоможеш їм у такий 
шторм ?“ Молодші рибалки кинулися до шаланд, їм заступили
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дорогу старші. — „Не дурій, хлопці, шаланди загинуть і вас краби 
поїдять, а артіль наша бідна, голова артілі Мус,ій Половець, він най 
за шаланди голови поодриває, коли живий виплине".

Стара Половчиха побачила, як зламалося весло, бо шаланда 
стала кружляти, на очах усього берега двічі обкрутилася на місці, 
її вдарила одна хвиля, її штовхнула друга, підкинула, повернула, 
посуда пішла під воду. Рибалки тоді кинулися до шаланд, посу
нули до моря „Ластівку", гордість цілої артілі, сіло четверо велетнів, 
піднялися в повітря весла, щоб одразу скочити на хвилю. „Ла
стівку" звалило на бік, купа криги вдарила її по обшивці, вода 
ринула через борт, рибалки опинилися в воді, вони стали рятувати 
„Ластівку". Хвиля збивала їх до купи, крига ранила їм голови, вони 
вчепилися в „Ластівку", з берега кинули їм кінець із зашморгом, 
вони прив’язали його до човна й витягли „Ластівку" на берег.

На хвилях видко було Мусієву шаланду, вона блукала догори 
к,ілем, натовп рибалок поздіймав шапки, і в цей час побачили 
в морі помах людської руки. Хтось плив серед крижаного моря, 
плив до берега, плив наввимашки, рівно вигрібав руками, його 
хвиля відносила назад у море, назад у морський туман. Він про- 
стував до берега.

Наперед вийшов велетень-рибалка, він ніс жмут мотуззя і ви
хилив склянку спирту, поліз у воду, одразу став синій, а на березі 
розмотували кінець, і велетень плив назустріч людині в мор^. Його 
била крига, та він виплив на чисте, за ним волочилася мотузка, 
а людина вже зовсім конала серед хвиль, вона лежала на спині, 
її кидало на всі боки, велетень-рибалка плив і плив.

То вийшло, що людина не гинула, вона од холоду загубила 
свідомість і почала, очунявши, щосили вигрібатися до берега. Зу
стріч відбулася серед хвиль, і плавці довго не могли схватитися за 
руки, їх усе розбивала хвиля, та нарешті їм пощастило, мотузка 
тоді напнулася до берега, як жила, десятки рук ухопилося за неї, 
десятки рук потягли гуртом, Плавці мчали до берега, захлинаючись 
водою, пробиваючись крізь криги. Чужа людина вилізла на берег, 
і не могла звестися на босі ноги. Половчиха пізнала Чубенка. Він 
увесь задубів, у ньому лише калатало гаряче живе серце, його під
хопили під руки, — „товариші — сказав Чубенко через силу, — 
я плачу за Мусієм, що визволив мене з французької плавучої 
тюрми". І всі пішли від моря, а стара Половчиха залишилася стояти: 
на березі, висока та струнка, як у п,існі.

У морі видко було перекинуту шаланду, там загинув її чоловік! 
Мусій Половець, він чимало пожив на світі, од нього зла не бачила, 
був справжній рибалка на Чорному Морі під Одесою, і чи завжди 
так буває, що молоде випливає, а старе гине. Із Дофінівки прибії4 
хлопчина:

— Бабо, а діда Мусія не буде, бо той дядько казали, що упір
нув ДІД Мусій двічі і потім щез, а дядько упірнали за ним і вда
рилися головою об човна, і не буде вже діда М усія!

Шаланда — морське рибальське судно
трамонтан — „загірний" (північно-східний) вітер
шторм — морська буря краб — великий морський рак
шхуна —  рід судна кіль —  спідний бальок у судні
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ІРОНІЧНА УВЕРТЮРА

Від важкої трамонтани 
тріпотять

серця і райни 
і суворий владар — вікінґ — 
свій провадить корабель.
Він проходить у тумані, 
обминаючи Одесу, 
де живі, буденні люди 
атакують скумбрію.
Не вдаватися в усмішку.
Я не вірю у леґенди.
Сивий вікінґ —

тільки пісня 
у рибальчиних устах.
Єредья співав сонетом 
про бретонку ідилічну, 
ну, а я —

про одеситку ---
трамонтану

і пісні!
І — повірте —

сто раз легше 
оспівати синь Бретані,

ніж схопити кольорити 
одеситок

і розмов, 
що трактують про кохання 
і до речі, — про затоку, 
що над нею —

трамонтана,
а під нею —

скумбрія!
Люди добрі!

Пожалійте!
Про подібні гарні речі 
можна мріяти і далі, — 
без початку,

без кінця!
Над хорошим Чорним морем 
тріпотять

серця і райни 
і суворий владар — вікінґ 
Свій провадить корабель.
Він проходить у тумані, 
обминаючи Одесу, 
де живуть буденні люди 
і найкращі із жінок!

БУДЕННЕ МОРЕ

Нема тут казки ніякої, — Мов човен
як всюди в світі, й в гавань,
на морях, — ніч пливе.
шумлять Тебе,
за рейдами о, море,
прибої, славословлю, —
де кораблі буденне,
на якорах. чорне, трудове!
Розводить день Жбурни
останні риси як шторм,
і кида вечір кремезну силу
дзвоном в сквер. на рейди
Я ж бачу м’язів і сердець,
щогли-кипариси щоб дужі —
і пахне з люльок крови не зносили,
канупер. щоб по безсилих
Там всюди праця. вдарив грець!
Як ще мовлю ?! —
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В ПОРТІ СТОЯТЬ КОРАБЛІ

В порті стоять кораблі, і поснули над щоглами стяги, 
штормом потріпані трохи, ну та нічого, веселі 
ходять матроси, їм у вечірньому тихому сквері 
любо сміються дівчата, маком розквітивши щоки.
Що ж, і дівчата й матроси веселі всі безтурботні, — 
завтра кудись попливуть у далеке море матроси, 
завтра дівчат обійматимуть з радісним усміхом інші, — 
так вимагає море . . .  В порті стоять кораблі.

ПОРТ

Одплив буденний сказ, 
немов би шумний катер, 
за брязкіт ланцюгів 
сховалася іржа, 
і знову в морі день 
упав за елеватор 
над бортом золотим 
канатом з-під ножа.

О тихий порте мій, — 
вечірня заводь трансу, 
що серце і думки 
за рейдами запер, 
де віє з-поза плеч 
м’язистим ренесансом, 
та з люльок, — за димком 
пахучий канупер.

Люблю твоє лице 
і ці поснулі стяги, 
і скромний орнамент 
бетонових аркад.
. . .  а десь такі ж як ти, 
цвітуть архіпелаги, — 
романтика моя 
залізних естокад.

Химерно?! Правда?! Так?! 
Яку ж ліпити норму 
на серце молоде — 
зрадливу оболонь?!
Привіт тобі, привіт. . .
У бурі, бурі шторму!
У нас з тобою все 
. . .  за тишею вогонь!

МАТРОСИ

Загартовані сонцем, вітрами, 
перепливши морями світи, 
ми, крім рейду, не маємо брами, 
до якої прийти.
Серце кинувши в шторми і штилі, 
ми в обличчя плюєм сатані 
і незрушно на тонни, на милі 
розраховуємо дні.
Наша зброя — ґвинтівка і кортик, 
наші думи — морський бурецвіт, 
наше серце — у чорному порті, 
де цвіте антрацит!
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М О РЕ І Я

Я море зустрів нежданно. Я прагнув до нього все моє життя. 
В жилах моїх замість крови плила зелена бурхлива морська вода. 
Море породило мене. І коли я прийшов до нього, воно зразу не 
запримітило мене. Було байдуже й спокійне. Тільки легка морка 
пробігала по його поверхні шовковими стопами. Я стояв за скелею
і, прижмуривши очі від блиску його краси, дивився на воду. Я бо
явся підійти до нього віч-на-віч. Серце моє стукотіло, як мотор ко
рабля. Важко і голосно. Кров важкими хвилями морської води пе
реливалась у жилах, шуміла прибоєм. Море це почуло. Дрібними 
хвилями почало підбігати до моєї криївки, зеленими язиками зли
зувало гострий набережний пісок і тікало. Маленькі білі хвилі 
приносили на берег червоні і білі мушлі. Море розсипало їх мені 
під ноги, заманювало, викликало на ігри. Я прийшов. Море при
тихло. Хвилину стояло мовчаливе і спокійне, а потім здригнулось 
легко, пробурмотіло щось невиразно, пізнало мене. Відпливало. . .

Я йшов услід за ним.
Тоді воно зібралось все, спінилось, піднялось на всю свою ви

сочінь і, як хижак вигнувши хребет, рушило на мене. Ревіло, кази
лось, сипало іскрами білої піни, батожило вітром, сатаніло зеленню 
води. Лаялось вихровим свистінням, гуділо. Плакало кривавими 
сльозами альбатросів, обвинувачувало мене, жалілось.

Я не боявся. По коліна у морській воді сміливо дивився на цей; 
гнів моєї коханки — моря. Я радів, бо знав, що воно мене пізнало, 
що я для нього не байдужий, що воно мене кохає, що воно хоч§ 
мене бачити сміливим, твердим і міцним. Воно лютує, бо надто 
довго вже на мене чекало. Вся його любов тепер перетворилася 
в лють скажену, воно прагнуло мене, прагнуло моїх обіймів і хо
тіло мене обіймати. Пристрасно, скажено, по-морськи. Я витримав 
і воно поволі заспокоїлось. Лежало біля моїх ніг. Тепер уже ласкаво 
шептало ніжні слова любови, на мушлях іскристих грало мені 
ліричні пісні, заявляло про своє безсмертне кохання. Цілувало мої 
уста своїми зеленими і солоними поцілунками. Ми, як коханці, 
присягнули собі: На всіх краях світу, тільки ми двоє. Воно — 
Чорне море і я — українець.

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЗВ’ЯЗА Н Е З ЧО РН И М  М ОРЕМ !
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Микола Бажан

Т А Н Ц ІВ Н И Ц Я

З узбекистанських поезій*

Заграли й попливли шовки золотопінні,
І руки знесені, мов язички вогню,
Угору скинулись в тривожному тремтінні,
І дрібно бубон б’є. Я вкупі з ним бриню.
Я чую ритм і час, і женщина Єгиита 
Ввіходить в місячний очей моїх розріз.
І барви шат моїх — оздоби манускрипта,
Де витворним письмом записаний Гафіз.
Хорезмський древій клич в глухих метаннях бубна 
Пролинув і пропав. Ним сповнена украй,
Я жду, стенаючись. Музика довготрубна 
Росте, як стовп грози. Росте у вись карнай,
Під деревом звучань, у лісі труб довгастих 
Я зводжусь і кружусь вогнем барвистих ватр. 
Упасти й прянути, завихритись і впасти! —
О, повість женщини, о, невимовний садр!

Я знаю сховані лукавства і звичаї 
Німих, нерадісних праматерів моїх.
Так само і для них колись ревли карнаї,
Так само бубон цей метався і для них.
Вони живуть в мені, розгадані і знані,
І переможені, і хитрі, і живі,
Вони, що згинули в піщаній Согдіані,
В вологій Фергані і в глиняній Хіві.
Я бачу їх  тіла, їх  звихрений серпанок, 
їх  вишуканий жест, приваби їх старі;
Я добре знаю їх, рабинь і полонянок, 
Розпачливих жінок в півтемній ічкарі 
І це своє знання, це видиво й умілість 
Я в танець втілила, і тіло проспіва 
Про радісну любов, роботу, честь і смілість,
Про волю людського прекрасного єства.

Звук тріюмфального високого карнаю 
Вінчає танець мій: — Зведись і серце зруш!
І я, танцюючи про радість повідаю.
О* повість женщини, о, повість наш их душ.

1938

* Із збірки „Вибране". Київ 1951, ст. 118-119.

Карнай — довжелезна сурма узбецького народного орхестру, подібна до 
трембіти.

Садр — назва танцю, дослівно — кружляння.
Ічкара — жіноча частина дому, гарем.
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Т. Осьмачка

ПІСНЯ*

Кинув чумак село рідне, 
щоб шукати долю інде . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
В сірій свиті, йде не хутко 
ще й з верби пригубив дудку . . .  

Гей, гей, путь-дорога далека.
Там, де обрій з небом злився, 
туди й чумак похилився . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
За обрієм десь дівчина 
мандрівки його причина.

Гей, гей, путь-дорога далека.
Дудка грає аж говорить, 
що та дівчина є горе . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
Аж високі Жайворінки 
підспівують щось до спілки . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
А з-за бору чорні хмари 
випливають не до пари.

Гей, гей, путь-дорога далека.
Гей, чумаче, мій соїсолю, 
так знаходили й неволю . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
Де не дівчина-калина, 
а жде жовта яма-глина . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
А туди як помандруєш 
жайворонка не почуєш . . .

Гей, гей, путь-дорога далека.
Там твоєї вже сопілки 
не почують жайворінки . . .

Гей, гей, шкода хлопця-чумака!

* В попередньому числі трапилась у  цьому вірші прикра друкарська по
милка, тому передруковуємо вірш щераз у цілості. Ред.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Олег Зусвський

* * *
Десь далеко на воді там,
Де не видно навіть хвиль злих,
Гордий фенікс, ІЦО від бур стих, 
Мабуть, прапор розпростер сам.
І тепер його ясна путь.
Навіть день підвів чоло враз.
Зачекай. Скажи мені: в нас 
Дома теж когось давно ждуть?
Чи тебе, що від самих слів 
Зрю тепер на голубих днях?
Гордий фенікс, як підняв стяг,
Мабуть, світлий твій прихід сплів.

1948

Стефан Ґеорґе
Переклав О. Зуевський

СОН І СМЕРТЬ
Слава й блиск! Так наш світ пробудивсь, 
Простір гір і заток нам скоривсь.
Без управ глянув скрізь юний дух —
На поля, на моря, що навкруг.
Промінь зліг, вид засяв там, де путь,
Дикий шал з болем нам б’ється в грудь.
Хто був пан, плаче й шле свій привіт:
„Ти мій зваб, ти мій блиск, ти мій зліт".
Гордий сон прагне в вись понад всім,
Він змогти Бога йде, обран ним,
Доки вниз нас усіх зіб’є клич,
Нас, малих, перед смерть віч-на-віч.
Все це рве, б’є й жахтить, стрівши крах,
Аж для нас в пізню ніч в небесах 
Світ-клейнод явить знов спільну твердь: 
Славу й блиск, шал і біль, сон і смерть.

* * *
Одні повчають: тлінне ось — там вічне . . .
І цей: я тільки злидні, ти весь — розкіш. 
Тут мовиться: як стало в тліннім вічне 
І як панують злидні там, де розкіш.
Собі незнана квітне й меркне Врода,
А сущий дух збирає проминальне.
Він мислить, множить і хова, що Врода,
І в нім її буття — непроминальне. 
Прекрасна плоть мою пробудить кров,
Дух, що я ним, її огорне в захват,
Її — нову — так творять дух і кров, 
ї ї  — мою — і мій триває захват.
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Роман Пачовський

Пам’я т і б а т ь к а
(СПОМИН ПРО ПОБУТ І ПРАЦЮ НА ЗАКАРПАТТІ)

„Та я не буду вже між вас,
Як прийде той великий час 
Великих крил, незмірних сил,
Що я пробуджу вас з могил —
У дзвоні воскресення!

В. Пачовський, „Огні мести", 19201

В переїзді з Кам’янця Подільського до Відня й Праги дня 
9. литопада 1919 p., мій батько Василь Пачовський, український 
письменник, в тому часі аташе Надзвичайної Дипломатичної Місії 
Української Народної Республіки до Ватикану, задержався в Бе
регові на Закарпатті. Була це коротенька зупинка, всього кілька 
годин. Може він тоді не думав, а може й не знав, що доля зв’яже 
його на десяток рок,ів з цією забутою окраїною української землі.

Тоді в Берегові вже була чеська окупаційна влада, а Україн
ська Республіка зводила вирішальні бої за існування, У Відні 
батько захворів. Повоєнна епідемія ,еспанки“ прикувала його до 
ліжка на довший час. Весною 1920 р. знесилений недугою задумав- 
поїхати на Закарпаття. У відкритому листі посольства З.У.Н.Р- 
у Відні з дня 26. лютого 1920 р. сказано, що Василь Пачовський. 
подається службово на українські території, окуповані чеською 
владою, та й везе з собою книги педагогічного, літературного й ет
нографічного змісту.

Так мала початися нова праця для народу. Прибув до Ужго
роду 6. березня 1920 р. Чеська влада дозволила на тимчасовий 
побут. В тому часі в Ужгороді вже зібралась чисельна українська 
емігрантська громада. В батька переважають сумні настрої і вони 
віддзеркалюються в недрукованій збірці поезій „Огні Мести“ 
з 1919—1920 p p .:

„Шлються чорні вісті з кинутого краю,
Як шуліки грають мені в голові —
Шарпають за серце, мовчу і втікаю,
Куди не заходять земляки живі —
Там скажені звіри, вражі бузувіри 
Мучать і катують мій народ в крові!

Ходжу вдень як хмара, і не сплю уночі,
Бачу образ муки зловлених братів —
Дивляться на мене вилуплені очі 
Вбитих, на тортурах мучених борців.
Ой, та дума зведе мене з ума,
Може, і моїх там кат не пожалів!“

Хоча ціла увага батька зосереджена на ріднім краю за горами,, 
їіроте це не зупиняє діяльности. Дня 15. березня 1920 р. вносить 
прохання до Цивільної Управи Підісрагіатської Руси за місце гім
назійного професора і з новою вірою береться до роботи. Входить.
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в склад редакції тижневика „Народ", органу соціял-демократичної 
партії, разом із Володимиром Бирчаком. Бере живу участь у за
сновуванні товариства „Просвіта" в Ужгороді, пише „Щедрівку 
Просвіті" і популярну брошуру „Що таке Просвіта", виголошує 
вїдчит про історію Закарпаття і на доручення товариства „Про- 
світа" пише цю історію. Всюди виступає в обороні української 
справи. В „Огнях Мести" знаходимо таку поезію, звернену до 
ворогів:
„І буду кликати з могил Аж гряне гасло їм з пісень!
Зариту нашу силу сил, J. встануть мертві із землі
І голос мій так загремить, 3 п’ятиом кривавим на чолі,
Що камінь гробу розвалить, І блиснуть з всіх могил нараз,
І кості трухлі оживуть, І вдарять местю на вас —
Охнем шгаменним зацвітуть, Иа ваші діти з-під оков
І будуть ждати ніч і день, Упаде мста і кров — за кров!"

Д-р Володимир Бирчак розказує в своїх споминах („Наші 
Дні" ч. 7, p. І. Львів, 1924 р.) таку характеристичну подію:

„З початком 1920 року ми були  в Ужгороді. Вперше влашто
вували там Шевченків вечір і просили Пачовського, щоб він виго
лосив вступне слово. Я боявся. Комітетовим радив я не просити 
Пачовського, а Пачовському знову радив не брати тієї промови. 
Але Пачовський взяв. Не забуду ніколи, як в льожі сидів французь
кий генерал Парі, а Пачовський із Шевченка зійшов на сучасну 
долю України і версайський мир:

»3акував версайський мир Україну і віддав її комуністам і ля
хам ! Але ми, українці, переживемо версайський мир, переживемо 
Англію, і Францію, і Польщу, і більшовиків! Україна вічна!« — 
кричав випадково, чи свідомо вбік французького генерала. Той слу
жив колись в Петербурзі, зрозумів — встав і вийшов. Від Пачов
ського домагалися опісля, щоб склав відповідну деклярацдю, але 
він не склав. Тому не міг відразу дістати посади, але пізніше ця 
історія забулася".

Годиться додати, що Жупанське Управління в Ужгороді рі
шило дня 26. вересня 1920 р. видалити батька з території Чехо
словацької Республіки. На це склався, мабуть, вищезгаданий інци
дент. Все таки в перших роках чеська влада на Закарпатті мусіла 
числитись з браком людей до праці. Батька не видалили, і дня 
11. листопада 1920 р. він переїздить до Берегова на посаду вчителя 
гімназії, яку треба було ще організувати. Берегово було типово 
мадярсько-жидівським містечком, в якому українці становили не
показну меншину. Тут була тільки мадярська гімназія, а в нашій 
греко-католицькій церкві співали по-мадярськи й така ж була від
права. Зачинати працю серед таких обставин було доволі важко. За 
діло взалася групка українських емігрантів-учнтелів на чолі з дир. 
Андрієм Алиськевичем.

Батько сам розказує про цей час у своїй „Срібній Землі", ви
даній у Львові в 1938 р .:

„Як тяжко було починати працю, хай буде зразком образ: 
Коли нас покликав Пешек, голова шкільного реферату, до осну- 
вання гімназії в Берегові, ніхто не хотів Записувати дітей до 
школи, боячись погрози смерти збоку мадярів. Ми мусіли їздити 
по селах і ледве випросили дітей, нездатних до господарства, яких
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зібрали 14 з-поміж ледачих пастушків. Прибрали ми їх із лахміття 
й відкрили гімназію Богослуженням, на яке йшло 14 нужденних 
дітей, за ними йшли жовніри з нашої УГА й ми, професори, серед 
насміху мадярів. Та під нашою рукою за 10 літ, що я там був, ро
сло молоде покоління в середніх школах, з року в рік побільшуючи 
число молодих діячів, сяючих ідеєю України, якої не знищить уже 
ніяка сила. Народне українське вчительство підготовляло нам уче- 
ників до гімназії. Шкода тільки, що його було мало (і то з нашої 
инни). У вересні 1919 р. чеське правительство звернулося через 
міністерство заграничних справ до Бригади Української Галицької 
Армії, (яка тоді стаціонована була в Німецькім Яблониім) із пред- 
ложенням, щоб дати людей до науки дітей та й до урядів на За
карпатті. Можна було дати тисячу людей, передусім учителів, бо 
було доволі інтеліґентів. Але в бригаді ухвалено не йти, бо, мовляв, 
»може підемо на Україну, та й ми в політику не мішаємося, а це 
політична справа«. Т ак випустили ми горобця зі жмені для мрії 
про голуба в повітрі. Наслідок такої постанови був такий, що хли
нули на Закарпаття російські емігранти й москвофіли, так що ми 
застали вже ужгородську й мукачівську гімназії, обсаджені учите- 
лями-москвофілами та й москвофільським духом. Зате в Берегові 
відкрили ми українську духом реальну гімназію".

Гімназія в Берегові, зорганізована директором А. Алиськеви- 
чем, опріч батька, гуртує цілий ряд знаменитих професорів-емігран- 
тів, більшість з них вже не живе сьогодні. Кожний з цих людей, поза 
фаховою працею в школі, працює для добра дітвори. Найважнішою 
справою з самого початку було оснування інтернату, який примі
стили спершу в будинку жупанату. Гімназія примістилась в одному 
будинку з мадярською, сюди ж перенесено теяс інтернат після по
жару в жупанаті. З цього часу рік-річно росте й кріпшає оця остоя 
українського духа. Проф. Омелян Бачинський і його дружина 
п. Павля, німка з походження, найбільше заслужилися в організа
ції і веденні цього інтернату й допровадили його до знаменитого 
позему. Виховниками в інтернати працюють професори: Андрій 
Дідик, Іл. Кульчицький, Корнило Заклинський, Володимир Паля- 
тинський, Михайло Демчук. Заходом останнього постає „Пласт“ 
і всі професори працюють для розбудови цієї організації в гімназії. 
Батько уложив тоді для берегівської сотні ім. Богупа „Пластову 
Присягу", яка досі остала в моїй пам’я т і:

„З відродженням світу — у великій добі —
Складаю, народе, присягу тоб і:
Плекатиму силу ума свого й тіла,
Я к гордість народня позве нас до діла,
Аби я до чину для всіх був готов!

М ину обережно зрадливі яруги,
Як зродиться воля з народньої туги,
Аби я не впав, а встояв в рядах —
Відважним був в чині, а не на словах!
Так поможи мені, Боже, амінь!

Проф. Бачинський організує хор учнів, який виступає на всіх 
святах гімназії і теж усуває мадярські співи з церкви і надає їй 
українського духа. Проф. Корнило Заклинський творить самоосвіт
ній гурток і провадить, опріч пласту ще й бібліотеку учнів. За його
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почином учні збирають і записують народню словесну творчість. 
Ті перекази опісля появилися окремою книжечкою з ілюстраціями 
мал. В. Петрука. Залотими буквами записати б у пам’яті берегів
ської гімназії імена оцих піонерів-педагогів: А. Алиськевич, М. 
Демчук, А. Дідик, І. Кульчицький, В. ІІалятинський, О. Бачин- 
ський, В. Пачовський, о. Омелян Крайчик, Адріян Артимович, 
К  Заклинський, В. Удьванський, Сергій Ілляшевич. Перших п’ять 
літ існування гімназії проходили, під беззастережним впливом оцих 
професорів, хоч деякі з них були змушені покинути гімназію 
скоріше, як напр., дир. Алиськевич, що перейшов до Ужгороду. На 
його місце прийшов закарпатець Ґріґашій, а опісля в,ід 1926 р. чех 
Др. Лопур. З того часу заходило багато змін в учительському складі, 
який поповняли росіянами або москофілами. Все ж український 
дух гімназії не загинув. Учні, виховані на українській основі, пе
ребрали опісля на себе ролю виховпиків молодшого покоління на 
цілім Закарпатті.

В перших літах побуту на Закарпатті батько, пише твори для 
пробудження національної свідомости закарпатських українців. 
Пише мовою приступною, достосованою до місцевих обставйн. 
Його „Історія Підкарпатської Руси", видана в Ужгороді в 1920 р. 
в 5 тисячах примірників, розходиться і відіграє значну ролю в про
буджені сонного Закарпаття. Хоч це була тільки перша частина її 
(до року 1926), та вона отворила схему невідомої історії цієї країни 
для всіх історій, що їх видано опісля. Свою роботу вона зробила 
і зв’язала оцей відрубний край української землі в одну цілість 
з Україною — своєю провідною думкою. Вона дочекалась другого 
видання на еміграції в Мюнхені в 1946 p., як „Історія Закарпаття". 
В цьому циклостильиому виданні вибито цілість, обидві частини, 
заходом п. Павла Кукурузи який зберіг рукопис після евакуації 
Ужгороду, забрав його з „Просвіти" перед приходом мадярів.

Дальше слід згадати цілу низку творів з життя Закарпаття, 
історичні леґенди: „Сріберний Дзвін", „Скарб Срібної Землі" 
„Шляхи" 1922 p.), „Сукмарський Дзвін" (Ювілейне видання творів 
Лепкого Б .), „Тріє Царі" (Віночок 1922 p.), „Казка про князя Ко- 
ріятовича і змія Веремія" (Віночок 1925 p.), боєвий епос „Князь 
Ляборець" (друк, в Літ.-Науковім Віснику 1925 p., існ. I l l —IV). 
Віршована драма „Світло Срібної Землі", написана в березні 1921 р. 
представляє боротьбу князя Петра Петровича проти латинізації, 
залишається невиданою. Конкурсова комісія товариства „Просвіта" 
в Ужгороді, в складі: о. А. Волошина, В. Желтвая, Б. Кривецького 
не відважилась видати її з уваги на її гострий проти-мадярський 
і проти-латинізаційиий тон. Реченець видачі продовжено для пере
ведення поправок, та все ж таки вона не появилась друком. Крім 
цього батько виготовив сценарій для фільму „Чарівний Перстень 
Карпатів". Продукцію цього фільму мала перебрати німецька ви- 
рібня і ролю мадярського ватажка мав відіграти знаний актор Павль 
Веґенер. Однак чехи не згодились на це і випродукували його самі 
під заголовком „Князь Коріятович". Він появився в кінотеатрах 
головних міст і потім його продали закарпатцям в Америці. Батько 
не о7\лядав його, бо саме тоді був важко хворий.

Най популярніший з цих творів „Сріберний Дзвін" став — 
дзвопом воскресення — його деклямували безліч разів у школах 
з нагоди різних урочистостей, його знала майже кожна дитина 
напам’ять.
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Восени 1921 р. прибула сім’я з Галичини. Здавалося б, що доля 
врешті всміхнеться скитальцеві, але вийшло не так. Одержані за 
сценарій фільму гроші розійшлися на покриття коштів лікування 
важкого запалення легенів. Простуда в часі побуту в неопаленому 
готелі в Мукачеві, де батько оглядав замок Федора ІСоріятовича 
і збирав матеріяли для фільму, стає зародком смертельної недуги. 
Почавши від 1924 p., батькові, як не-громадянинові, чеська влада 
починає робити щораз більше труднощів. Не хочуть йому зараху
вати літа служби, змушують перейти на договірного професора. По
чаткова платня 2.900 Кч зменшується на бООКч вмісяць, бо чеська 
влада обтягає те, що досі „неправильно" виплачували „не-грома
дянинові". Це стає причиною задовження і зубожіння сім’ї, одначе 
батько не покидає праці. Зв’язок між учнями і батьком переміню
ється в дружні відносини. Вакації сім’я проводить раз в гостині 
в панства Силядіїв в Драгові, раз у простих селян Кузьм иків у Ве
ликому Бичкові. Навперейми кожний бажає гостити в себе пи
сьменника. Ця сердечна гостинність закарпатців остає на все в па
м’яті цілої сім’ї найкращим спомином.

Відсвіжений побутом в горах, батько рік-у-рік повертається 
до праці, дарма що невідрадні умовини чекають його в Берегові. 
Тричл батько намагався одержати чеське громадянство, його прий
няли громади Довге і Великі Лучки в 1920 p., а в 1923 р, громада 
Оник, під умовою, що він одержить чеське громадянство. Всі нама
гання були даремні. Вкінці посол Нечас заявив батькові, що це 
безвиглядне й краще було б узагалі ие працювати для Закарпаття,, 
бо це не в інтересі чеської влади. Таке поступування влади огір- 
чило батька, він про це писав президентові Масарикові, не злякався 
описати поведінку властей у відношенні до нього. „За шість років 
я дійшов до такої біди, що ие маю на поштовий значок" — писав, 
і це була правда. Наслідком такого ставлення влади батько в 1926 
році носився з думкою виїзду на Україну. Просив президента про 
даровання довгу, який однак не перестали обтягати з його платні 
до 1927 року.

Серед таких важких умовин працює над собою. Вчить у  школі 
географії, історії, української мови, а вечорами пише „Марка П." 
і студіює історію філософії, мистецтва, археологію та й історію 
України. Дня 1. листопада 1926 р. промуеться на доктора філософії 
на Українському Університеті в Празі, в 25. роковини своєї літера
турної діяльности. В школі має непереможний в и л и т і  на молодь. 
Його прихильна оцінка поезій В. Ґренджі-Донського: „Квіти з тер
ном" видвигає цього молодого закарпатського поета. Багато з бать
кових учнів починає пробувати писати, опісля з них вийшли гарні 
письменники і публіцисти. Батько використовує кожну нагоду, щоб 
молоді защіпити любов до праці для народу. Вірить в неминучість 
світових конфліктів, серед яких українська справа мусить виринути 
на перший пляи. Все й усюди заповідає цей час, тому заохочує 
молодь підготовлятись до тієї хвилини, як слід. Та віра передається 
багатьом його учням, і вони своєю працею пізніше справді дають, 
підставу для створення закарпатського відродження напередодні 
другої світової війни.

За працею для Закарпаття, в самітності своїй в провінціяльному 
місті, студіює цілу трагедію української нації і, перевіривши до
кладними студіями мемуарних публікацій з великої війни на 
Україні, творить концепції великих поем: „Марко Проклятий"
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і „Дума про Івана Безрідного". „Марко Проклятий", задуманий 
в 4-ох частинах по 33 пісень: 1. Пекло України, 2. Преісподня, 
3. Прочисгень, 4. Небо України. Цей твір написаний терцинами, 
з молодечим запалом, є чи не найбільшим твором батька, хоч він 
і незакінчений. В своєму життєписі батько каже про нього таке: 
„Щодо змісту мій Марко Проклятий, це не Іліяда, ані епопея, а ряд 
візій трагедії і нового зрив}^ мого народу, не реальні картини, а екс
пресія душі народу, прочута моєю інтуїцією на основі пережитих 
подій. Над усіми українцями тяжить прокляття бездержавности, 
чуття вини й гріху розвалу своєї держави. Цей гріх жде від- 
куплеиня через жертви героїв. Над усіми тяжить гріх первородний 
нашої нації, що за татарських часів »татарськими людьми« завалила 
свою державу. Ось і генеза Марка (безсмертного)".

Життя на Закарпатті ставало щораз трудніше. Чехи, що в пер
ших роках держались здалека від цієї землі, стали наїздити туди 
цілими гурмами. Директор гімназії Д-р Лопоур, вправді, все ще 
з пошаною ставився до батька, як до українського письменника, 
але вища влада вічно непокоїла його контрактами. Батько, що 
в перших роках хотів стати громадянином чеської держави, тепер 
уже й чути не хотів про це. Вже в перших роках він відчув загар
бницьку політику чехів. В поезії „Братам Чехам" каже:

„А прецінь я в душі леліяв А нині бачу, що ви сіли
Найкращі снігоцвіти, На край мого народу,
За дружбу я без злоби мріяв, Як галапаси, що заїли б
Про вас, слав’япсьісі діти ! Культуру того плоду!

І я вам ніс найкращі мисли Та правда встане під промінням
З’єднання і збратання, Між нами і між вами,
А нині мрії ті розприсли Тоді не вержете камінням
Від глуму й клеветання! На посів мій словами!

Року 1929 в лютому поліційні власті в Берегові зажадали від 
батька пашпорту або чеського громадянства. Ні одним, ні другим, 
батько виказатися не зміг. 28. квітня шкільні власті вимовили до
говір. Батько опинився в дуже скрутному положенні. Польща не 
хотіла видати пашпорту, щоб не допустити до евентуального пово
роту до Галичини. А в батька росте туга за рідним краєм, ця туга 
помітна від самого початку побуту на Закарпатті. Думки шлються 
за гори, все і всюди думає про Галичину, має містичну любов дс( 
рідної землі:

0  галицька земле свята, споконвіку багрова,
Закляла серце й душу мою в чужині
1 стала рідніша як мати, і стала чудова 
Як молодість, що вже не верне ніколи мені.
Щодня й щоночі я мислями шлюся, молюся,
Хилюся на кожную грудку скривавлених піль.
Невже мені тебе, нене, очима не вздріти,
Ні думами здумати думу у хмарнім чолі,
А жити — не жити, скитальцем ридати 
І впасти в могилу безслідно в нерідній землі?"

Бажання повороту перемагає. Не маючи пашпорту — батька рі
шається на перехід гір! Восени 1929 р. виїздить до Ясеня. Непо
коїть його частий корч м’язів ноги, який не дає часом й кроку зро
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бити, але д е  не зміняє постанови.. В Ясені удається батькові стрі
нути прогульїсу галицьких учителів, а між ними знайомих своїх 
д а в н іх  учнів. Замішаний між прогульковців, батько нелеґально пе
реходить границю і ніхто не звертає уваги на це. Після короткого 
побуту в Тернополі, переїжджає до Перемишля, в якому прожи
нають давні знайомі з Закарпаття, професори Демчук і Леонід Ба- 
чинський. Завдяки безладдю в адміністрації, польська влада не за
примітила нелегального поворотця. В кілька день по переході гра
ниці, г.иравді, наспів пашпорт з польського консуляту в Ужгороді, 
та він став зайвим документом. Сім'я переїздить теж вслід за бать
ком до Перемишля.

В Галичині починається новий період життя батька, але він 
в дечому зв'язаний із Закарпаттям. За допомогою давніх друзів 
у Закарпаття сяк-так улаштовується в Перемишлі. Одначе за час 
побуту в Перемишлі доводиться зазнати неодної гіркої хвилини 
через брак зрозуміння серед старшого громадянства. Не всюди 
знаходить признання своїх заслуг для рідної справи на Закарпатті. 
Єдиною його розрадою є пошана молоді. Як все і всюди, уміє й тут 
з’єднати собі серця молоді, але чується мов несвій серед галицьких 
„патріотів", які легковажать його працю. Галицький загал ставиться 
байдуже до Закарпаття. Батько не щадить гострих слів під адресою 
оцих добродіїв, а з другої сторони використовує кожну нагоду, щоб 
популяризувати справу Закарпаття серед молоді й учительства. Н а 
прилюдних відчитах читає своє „Світло Срібної Землі" і не забуває 
творити з закарпатських мотивів нові твори. На вакаціях 1933 р. 
пише „Замок заклятої царівни", лібретто до опери на основі за
карпатського переказу про Настасю Ярославну, що береже скарбів 
хустського замку. М узику до цього твору мав уложити сл. п. Мих. 
Гайворонський в Америці, одначе з браку мотивів народніх пісень 
з Закарпаття, він не зміг взятись за працю. Війна перервала зв’язок 
між ним і батьком, та й праця не увінчалась успіхом.

В Перемишлі не довго судилося побувати батькові. Позбавле
ний земляками „хліба", усунений від улюбленої молоді, переїздить 
до Львова, де його одначе чекає нове розчарування: заставляють 
його, професора українознавства, доктора філософії й мистецтва, 
письменика знаного в літературі, складати старі папери в канцеля
рії Головної Управи „Рідної Школи" за 100 зол. вмісяць (вісім го
дин денно). Кращої праці не знайшлось. Але він терпить без на
рікань, щоб тільки бути у Львові, мати змогу заглянути до бібліо
тек і дальше працювати над своїми творами. Проживає далеко за 
містом, на Личакові, в недостатках, в сутеринах, забутий всіми. Не 
зважаючи на злидні — не перестає творити.

В квітні 1936 р. доля не щадить йому дальших ударів, на вулиці 
попадає під авто і зі зломаною ногою перевозять його в лікарню. 
Сумна вістка доходить і до Закарпаття. Бувші учпі обзиваються1 
з різних сторін, шлють слова розради, признання й підмоги, які» 
дають йому силу перебути важку неміч. Так бувший учень батька 
о. Юрій Станинець писав з Закарпаття дня 17. грудня 1936 р . :

„Дійспо, можете бути горді, що з тих часів, коли Ви, Пане Про
фесоре, були між нами, найбільше хлопців вийшло, які тепер пра
цюють на народній ниві. Це Ваша праця, Ваш дух запанував між 
нами і тримає нас, це кожний знає, кожний мусить признати. . .  
Хай Вам буде потіхою минулого хоч те, що Ваша праця між нами 
не пропала. Вами посіяне зерно зійшло в наших серцях і розро
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стається в дерево культурного чину на нашім біднім Підкарпатті,. 
між нашим залишеним народом. Любов до праці, яку Ви нас нав
чили цінити, мусить довести нас і наш нарід до кращого завтра ..

Силою волі батько переміг недугу. Нога зрослась цілком добре,, 
помимо віку. Він повертає до праці і навіть жартує собі з свого 
випадку, який не може назвати нещастям, бо через нього має змогу 
одержувати невелику ренту від Суспільної Обезпечальні і мати 
хоча б таку підпору.

Врешті приходить рік 1938. Закарпаття діждалось кращої долі. 
Ввесь світ заговорив про цю маленьку, забуту країну. Батько пише 
статті про Закарпаття в „Ділі", в „Громадянці", в „Новій Зорі“% 
крім цього появляється друком його нарис історії Карпатської Укра
їни під заголовком „Срібна Земля" у Львові в 1938 р. Ціла Гали
чина слідить з одушевленням за ходом подій на Закарпатті. Батько 
живе мов у гарячці — другий раз в житті дочекався тієї хвилини,, 
що ним вихована молодь доконує великих діл.

На руки Д-ра Михайла Мандзюка, референта відділу здоров’я 
на Закарпатті, свого давнього учня, висилає найсердечніші поба
жання для автономного уряду Карпатської України:

„Сердечно тішуся, як Ваш учитель, що мої учні переводять 
в життя ідеали, засіяні мною під час побуту в коханій, прекрасній 
землі Закарпаття. Прохаю Вас зложити сердечну подяку моїм уч
ням за поміч, заслану мені в тяжкій годині мого припадку, коли 
я зламав ногу. Ваша жертва для мене була найкращою нагородою- 
за труд життя, що я склав за десять літ побуту між Вами. Я прийняв 
її зі сльозами найвищого щастя, бо вона збудила в мені віру, що. 
зерно кинене у Ваші серця зійде колосистим збіжжям людям па. 
радість, а Вам на славу!"

В березні 1939 р. пише до Сойму самостійної Карпатської 
У країни:

„Цересилаю на руки моїх давніх учнів з берегівської гімназії,, 
тепер послів Першого Сойму Карпатської України, о. Юрія Ста- 
нинця і Д-ра Степана Росохи, з глибини душі сердечний привіт 
і щирі побажання найкращого осягу у великому ділі. Як жаль мені, 
що я не можу разом радіти, разом терпіти, разом стреміти з Тобою,. 
Кохана Срібна Земле, другий мій Рідний Краю !

Хай утвердиться в історії пам’ять про Закарпаття словами свя
того письма:

„Камень єгоже небрегоша зиждущії, сей блсть во главу угла".

С РІБ Е РН И Й  Д ЗВІН

Ой, дзвін дзвонить, сонце сходить, 
Срібна Русь у світлі грає;
Де ударить його голос,
З-під землі Русь викликає.

Звідки ж в нього така сила? 
Звідайтесь в Богоревиці —  
Тут дзвонив він сімсот років 
Під землею у  темниці.

Ой, дзвін дзвонить, робить чуда; 
Глухі чують, сліпі бачуть,
Німі стануть говорити —
А відступники заплачуть...

Як на Русь орда летіла, 
й ого скрили перед нею -г- 
Та й всі люди тут пропали, 
Дзвін лишився під землею.
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Кінь біг полем, та й ударив 
В дзвін сріберний копитами —
Яв дзвонити срібний голос 
Понад сонними полями:

Третій рік війна велика 
Яла крівцю людську пити —
Підійшов він, як заклятий,
З-під землі народ будити!

„Гей, — дзвонив, — вставайте люди! 
Розкуються ваші пута,
Встане воля, правда буде 
І повстане Русь забута!44

Вчули люди, що дзвін дзвонить,
Хто жив, біг і дивувався:
Цілий срібний дзвін великий 
Серед поля звідки взявся?

Цілий срібний, руський напис 
Сяє жовто в день погідний —
А під бурю хмар синіє,
Як блакитний стяг наш рідний!

Цілий срібний, руський напис,
Рік за князя Ярослава:
Тисяч тридцятий четвертий, —
Ось де, люди, — наша слава! —

Ярослав наш князь великий,
З Києва слав уграм зятя —
Та й заслав той дзвін сріберний 
Срібній Руси Закарпаття!

Настя, дочка Ярослава,
Йшла до угрів за Андрія —
Привезла той дзвін сріберний,
Ясний, чистий як лелія.

Привітав народ царівну 
Серед співу та й „веселля44 
Як зронила віще слово 
Через злото ожерелля:

„Срібна Русе — прийми в дарі 
Дзвін сріберний Ярослава —  
Нехай дзвонить, поки буде 
Гомоніти твоя слава!

„Як загубите ту славу,
Не дай, Боже, в чужім полі — 
Дзвін дзвонити перестане 
І зів’янете в неволі.

„Буде ждати, аж повстане 
Нове горде покоління —
А тоді він знов заграє,
Повен блеску та й проміння!44

Ось він дзвонить: „Років тисяч
Тому ми тут панували,............
Де дзвеніла наша слава,
В церкві срібні дзвони грали!

Де дзвеніла наша мова,
Наші ниви золотіли —
Наші городи та й села 
Виноградами леліли!44

А граф Тіса, дзвін до Пешту 
Казав везти,
Там дзвонив він вздовж дороги 
І не дався геть завезти.

Ось він дзвонить — сонце сходить, 
Срібна Русь у світлі грав —
Дзвін свободи чуда діє,
Наша слава оживає!

Ужгород 1921 р.

П р и м і т к а :  В Богоревиці на Закарпатті добуто в 1917 р. срібний дзвін 
з часів Ярослава Мудрого. Мадяри завезли його до Будапешту чи Братислави 
та й розбили. На цій основі складено поему. Вона не зберіглась в рукописах 
батька. В тому виді ЇЇ друковано в книжці „Срібна Земля" в 1938 р. Батько 
відтворив з пам’яті оцей фрагмент, який, може, подекуди різниться від первіс
ної поеми, друкованої у  „Віночку" на Закарпатті.
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Михайло Островерха

„Остання Вечеря”
ЛЕОНАРДО З ВІНЧІ 

1452—1952

Весна на небі й на землі. Життя гомоном заливає усі майдани, 
вулиці й перевулки Міляна. Всі кудись спішаться — подих весни 
каже їм спішитись.

Спішусь і я. Уже на майдані Аліґієрі Данте. Завертаю в ліву 
вулицю. Минаю церкву св. Маврикія, лише думкою привітавши 
в ній святих красунь пензля Б. Люїнія. Врешті вже бачу баню 
Д. Браманте на церкві Санта Марія деллє Ґрація, а далі, круглаво- 
сутужні лінії архітектури братів Льомбарді. І входжу до рефектаря 
0*0. Домініканів при згаданій церкві.

На головній стіні рефектаря — „Остання Вечеря" Леопарда 
з Вінчі. Найбільший його твір і трагедія його життя. А перший, 
такого великого задуму, психологічний твір у мистецтві Европи.

Цей твір — полинялий. Найбільше полиняла права — від гля
дача — сторона, на яку постійно б’є світло дня з вікон. Ледве кілька 
років по намалюваині, твір став псуватися. Джіованні Паольо Льо- 
маццо (родж. у 1538 p., мистець і теоретик мистецтва, відомий його 
твір , 1584), бачивши загрозливу
руїну одного з найбільших творів мистецтва, робить надхненну 
копію „Останньої Вечері".

Зупиняюсь перед цим стінописом. Поринаю в Любов Христа, 
в Його самоту серед учеників своїх. Придивляючись ненависті 
Юди, якого, несвідомо й інстинктовно, трохи не розчавлять — на 
відгомін слів Христа „один із вас зрадить мене" — між собою, 
своїми раптовними рухами Павло і лагідний Іван. Даюсь понести 
цьому ритмові композиції: 3 + 3  + 1 + 3 + 3 ;  цій гармонії споєности 
І ПСИХОЛОГІЧНОСТІ! кольорів.

А праворуч, за відхиленими дверима, в оточеному кружґан- 
ісом — із повними ґрації арок ренесансу Доната Браманте — го
родці, повно сонця, що ним видзвонює фонтанна. Виходжу до 
цього городця — зелені, квітів, титні. Ще, завернувши праворуч, 
заходжу до залі, де оглядаю згадану копію „Останньої Вечері". 
А потім сідаю на краєчку цямриння фонтанни. Зупинившись очима 
на одній із тендітно-досконалих голівок, у міжарках із терракот, 
Д. Браманте, я думаю: найбільший симпозіон душі й серця — піти 
на весні, в сонці, у синяві неба, до „Останньої Вечері" Леонарда 
з Вінчі.

Ще й сьогодні, на саму згадку, оживаю й оживають колишні, 
там при фонтані, думки про цей твір і його творця, і в’яжуться 
з останніми подіями й долею цього твору.

*

Фльоренція — роки володарства Льоренца Медічі Шляхетного. 
Мистецтво, філософія, література, поезія, музика мають тут, біля 
цього володаря, свій осідок. У його городі, біля палацу при via 
Larga, відбуваються правдиві духові бенкети. Там виринають, ча
сто й суперничаючи між собою, Берні, Макіявеллі, Піко делля Мі-1
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рандоля — м. ін. із його витонченим, правда, перерваним дискур
сом: De Hominis Diignitaite, — Поліціяно й інші. В цьому городі' 
пробувають і мистці, як Ґраначчі, А. дель Кастаньйо, Ґірляндайо, 
Люка делля Роббія, Бачіо де Монгелюпо, Торріджяно й інші. Це 
оточення — чару духа, знеслости, елеґанція форм, естетики. Інколи, 
правда, ця елеґанція форм мала свої контрасти й парадокси. Льо- 
релцо Шляхетний, за револьту ГІацців, наказує мистцеві Андреєві 
дель Кастаньйо виконати портрети з цих повішених змовників. 
Мікель Анджельо кидає влучний і приперчений, у ф лорентій
ському стилі, дотеп на адресу Торріджяно, а цей тут же розбиває 
Буонаротієві носа, і то так, що опоганює до решти і на все життя 
й так не дуже гарне обличчя Мікель-Анджельо.

Ось така була ця Фльоренція: і до Льоренца, а ще більше за 
Льоренца, який це духове багатство зібрав коло себе. З цієї Фльо- 
ренції виходить і Леопард о з Вінчі. Якраз на роки його юности 
й припадає оте згуртування цих мистецьких сил у Фльоренції.

Проте Леоиардо не пропадає за цим товариством, з окремим 
захопленням не пхається до цього оточення. Він — самітник. Джо- 
ванні ІІаиіні каже про Леонарда: „ . . .  завжди є таке враження, 
іцо він живе у своєму світі — метафізичному й аристократичному, 
в якому ніхто інший не може оселитись, не може пройтись .. . Був’ 
він досліджувач позитивіст, реаліст, практик, тобто антипдатоніст".

Неспокійний дух Леонарда торкається все нових і нових про
блем. Відповіді на ці проблеми, що пін їх бачить довкола себе,' 
в природі, — не дає йому це елегантне, мудре товариство. Він хоче 
бути зовсім самостійним.

А надто, в цій елегантній Фльоренції потерпів Леоиардо уразу, 
бо старий Андреа Верроккіо, до якого Леоиардо пішов на науку 
малярства, сильно збентежився, побачивши янгола, що на його 
полотні „Благовіщення" домалював, за його ж волею, Леонардо. 
„О, цей притьмить мою славу!“ — подумав учитель.

Леонардо постановляє — покхшути Фльоренцію Льоренца 
Шляхетного і перенестись до Мідяно, до володаря дуки Льодовіко 
Сфорца названого Моро. Біля цього володаря також є гурт тогочас
них інтелектуалістів, але не таких вже окрилено витончених. Бо 
й сам дука від свого дитинства був вихований не на філософа. Коли 
його учитель, славний гуманіст Філельфо настоював, щоб Льодовіко 
більше до книжки, до науки прикладався, тоді його мати Бяпка 
Марія Вісконті-Сфорца до Філельфа сказала: „Не забуваймо, що 
маємо формувати володарів, а не літератів".

Леонардо, можливо, вичуває, передбачає, що в Міляно він 
у своїй неспокійній самоті буде краще й певніше почуватись. 
І представляє Льодовікові Моро свої послуги, вилічує свої вмі
лості — що він потрапить: він маляр, музика, архітект; у бронзі 
може виконати монумент Франческа Сфорци, основника мілян- 
ського дукатства; він може зміняти напрями русла річок; може бу
дувати воєнні фортеці. Зокрема останні послуги припадали — 
легко здогадатись — Льодовікові до вподоби: мати таких сусідів як 
Венеція і Франція, то Леонардо із своїми послугами дуже йому на 
руку. — Та й ці вмілості Леонарда не були тільки його буйною 
фантазією, бо крім мистецьких праць він таки працює над реґуля- 
цією ріки Н авіліо; трохи пізніше, у Венеції, пропонує сенатові збу
дувати знаряддя, яким можна нищити ворожі кораблі з-під води;
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а ще пізніше він є військовий інженер при хорунжому Чезаре Бор, 
джя й будує військові укріплення.

Леонардо переходить 1483 р. до Міляно на двір дуки Льодо- 
віко. Тут він у перших місяцях і роках свого побуту не ВИЯВЛЯЄ 
занадто живої діяльности. Він береться до обіцяного монументу 
в бронзі, а викінчує лише його модель у глині; до стінописів (один 
із них, імовірно його твір, оглядав я у 1927 р. у Кяравалле, біля Мі
ляно), до укріплень міста, до споруджування воєнних машин, до 
реґуляції ріки Навіліо, до вставлювання новим способом водопро
водів, а також викопує портрет Беатріче д’Есте та її дитини. Але 
часто й усі ці праці на зазив химерного дуки Леонардо мусить пе
реривати й тратити час на виконування підрядних декорацій та 
всяких штучок на забави й великі прийняття, які Льодовіко улаш
товував на честь своєї молодої 16 літньої Беатріче д’Есте.

Правда, з записок Леонарда видко, що він безнастанно слідкує 
за проявами життя, природи; мистецьким оісом проникає краєвид, 
його таємниці у сонці, у т ін і; у Павії, недалеко від Міляно, вивчає 
анатомію — цікавить його людина своїми фізичними тайнами. 
І . . .  живе в біді, бо Льодовіко за своїми воєнними приготуваннями 
забуває про мистця й не дає йому матеріяльного забезпечення.

Проте біля Леонарда збираються молоді мистці, а старші також 
підпадають під його вплив. Він основує першу академію мистец
тва — в Міляно. Учні, що понесли його школу в мистецький світ, 
це Марко д’Оджіоно, Бельтрафіо, Содома, бунтівничий Чезаре да 
Сесто, Ґавденціо Феррарі, невідступний і відданий маестрові Фран- 
ческо Мельці. Та й Бернардіно Люїні захопився Леопардовим 
chiaro-scuno.

Але твір, що понесе його славу по всьому світу, твір, що ним 
захопляться усі мистці, твір, що двісті років по його, Леопардовій, 
смерті полонюватиме творчі уяви мистців усієї Европи — та й на
шого ж Боровиковського — і вони, більше чи менше, завжди ви
являтимуть вплив Леонарда на них, — це „Остання Вечера“.

Серед непевности часів, а все таки й серед веселости життя 
на дворі дуки Льодовіка Сфорци приходить несподіваний для Льо- 
довіка вдар: молода дукесса і її сип, підчас породу, умирають. Дуку 
огортає чорна розпука, гучне життя припиняється. Дукессу й ін
фанта ховають у церкві Санта Марія деллє Ґраціє. На цю церкву 
й манастир дука звертає своє розжаліблене серце — він прагне 
прикрасити їх. І Леонардо забирається на бажання дуки, у 1496 p., 
до стінопису „Останньої Вечері" на головній стіні просторого ре- 
феїстаря 0 0 .  Домініканів.

І дука і настоятель манастиря хотіли бачити твір якнайшвид
ше закінченим. Леонардо ж не поспішав. Сама вдача його, душа, 
ум (що до всього нахилявся, усім цікавився, усе просліджував 
і в нічому не доходив до краю, до висліду, а все це проходило1 
в ньому з повним спокоєм людини-мистця, що прагне проникнути 
всі доступні для його ока й душі тайни життя, що його оточу
вало), — спричиняли те, що всі й усякі принаглювання кінчати 
стінопис не мали успіху. Бували дні, що Леонардо приходив до 
рефектаря, ліз на риштування, мазнув чи й не мазнув пензлем 
і знову сходив та йшов собі в місто. І цілими днями нипав по 
заулках Міляна. Найчастіше можна було зустріти його в дільниці 
міста Міляно — Порта Тічінезе, де жив і в сонці вилігувався най- 
брудніший елемент, так зване — шумовиння суспільства. А настоя-
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толь манастиря сердиться, пише до дуки Льодовіка, що „лише го
лову ІОди докінчити б, але вже більше, як рік, а вігі (мистець) не 
рушив мальовила". Леонардо шукав досконалого Юди — типа, що 
:юбражав би підступ, зло, зраду, лукавство до досконалости. 1 та
кого Юду в Порта Тічінезе він знайшов. Сам Леонардо твердив, 
що Юда досконалий! А все своє життя Леонардо не був задоволе
ний своїм Христом в „Останній Вечері". Його неспокійна, прони
клива душа вичувала, що божественної досконалости Ісусової 
пін не дав.

Чому Леонардо був задоволений своїм Юдою, а все життя 
невдоволеиий Христом — це питання заторкують усі ті найкращі 
мистецтвознавці й критики, як Ю. Стшиґовскі, Ф. Маляґуцці, Ва- 
лері, Г. Ten, А. Вентурі, Соаре, найкращий Леопардознавець Ед- 
мондо Сольмі, — але вичерпної відповіді не дають.

Зобразити людськість і божественність Христа, це для людини- 
мистця не легка, а то й неосяжна мета. Ісус Христос, як Бог і чоло
вік, і вся Його наука — це Л ю б о в, із якої випливають усі інші 
Його, Божі й людські прикмети. Як уважно зупинимося перед 
обличчям Христа в „Останній Вечері" Леонарда, кинемо оком на ті 
розхилені рамена Христа, то ми цю Болсественну Любов бачимо, 
відчуваємо. Але візьмімо до уваги, що цей твір Леонарда по кількох 
роках після його викінчення став псуватись. Вже бо в 1517 році 
Антоиіо де Беатіс, секретар кардинала з Араґони, оглянувши твір 
Леонарда, у своїм щоденнику пиш е: „ . . .  починає псуватись" цей 
пречудовий архитвір. То звернімо увагу на шкіц голови Христа, 
який накреслив Леонардо, — і який тепер знаходиться в музею 
Брера в Міляно, — а побачимо і сприймемо всю Божественність 
Христа Бога-Чоловіка, яку мистець-людина міг, був спроможний 
надати Йому. Що все життя Леонардо оставав при думці, що його 
Христос не є совершенно такий, яким мистець бачив Його у своїй 
уяві-душі, то це зрозуміла річ: 1) мистці, а надто генії, ніколи не 
бувають вдоволені із своїх творів, вичуваючи, а то її бачачи їх 
незавершеність; 2) Леонардо був віруючий, а тим самим не лише 
вичував, але й свідомо розумів, що соверіненної божественности 
Ісуса Христа — не передати йому. Його ж постійне невдоволення 
випливало з того, що, як людина і мистець, він прагнув дати 
у своєму творі, всіми своїми людськими силами, Бого-Чоловіка 
в трагічнім моменті: „Один із вас зрадить мене". Хіба ж це йому 
не вдалось. ..

Але Леонардо був вдоволений і захоплений досконалістю 
свого Юди. За таким Юдою він цілими днями нипав по Міляно, 
зокрема там, де гуртувались усякі суспільні уломності. І в тій амо
ральній гущі він і натрапив на типа, що віддавав усю нікчемність 
Юди. Леонардо, якого життя само говорить, що на ті часи розгнуз
даного неопоганства, часи Помпеа Лієто, ГІєтра Аретіно, Н. Ма- 
кіявеллі з „Каляидрою" й інші — був він людиною віруючою, лю
диною етики; який покидає питшіу, вчену, високоестетичну Фльо- 
ренцію Льоренца Шляхетного і воліс проживати в далеко скромні
шім Міляно — такому Леопардові було дуже легко зрозуміти й від
дати зло — Юду, як контраст Добра, Любови Христа. Як людина 
добра й моралі Леонардо відчував усю глибину злої душі Юди. 
Розумів він також, що це зло не було всім наявне, бо ж не всі 
тічувають у своїм найближчім оточенні приявність людини під
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ступної, лукавої, зрадливої. До Леопарда мистці,^ даючи твір 
„Останню Вечерю", саджали Юду окремо від апостолів, часто й на 
передньому пляні гурту, тобто — зло відокремлювали. Леонардо 
садить Юду між апостолами, і то між Петром та Іваном, цебто — 
зло є в організмі найтіснішого Христового гурту. І це зло лише 
Христос вичуває, знає про нього, в всі учні його на слова ,,один із 
вас зрадить мене" кидаються на всі боки, питаються Христа, пи
таються й себе устами, очима, рухами: „хто такий ? Скажи Христе!“ 
Гарячий із своїм ножем Петро і лагідний та повний ніжности Іван 
стиснули це зло, Юду, між собою, але й не підозрівають,що зрадник 
тут же між ними. В цьому й лежить уся глибина й психологічна 
вартість цього твору Леонарда. І на такій певній основі: Любов 
Христа, якого Леонардо не зумів, на його думку, зобразити таким, 
як того прагнув. Леонардо дає завершеного ти п а : зненависть Юди, 
твір, яким він. був вдоволений,

❖

„Остання Вечеря" ще за життя Леопарда стала псуватись. При
чини цього явища ніхто з мистців ні практичних дослідників ми
стецтва не вміли досі подати. Як же дехто й подав якусь причину, 
то незабаром інші це твердження збивали. А твір постійно линяв. 
Основна причина, що твір пропадає, про яку сьогодні відомо, це 
та, що неспокійний Леонардо не задовільнявся технікою стінопису, 
якої вживали тоді, але шукав нової. І старався уживати цю'свою 
техніку потайки перед іншими мистцями. І ця нова техніка стала 
причиною руїни його твору.

Леонардо й до іншого, також монументального, свого твору 
вжив був „свою" техніку. А саме, восени 1503 року, по упадку Льо- 
довіка і після побуту у Венеції, Леонардо є у Фльоренції. І хорун
жий Фльоренції Пєро Содеріні поручає Леонардові намалювати на 
стіні у залі Великої Ради у Фльоренції твір історичного моменту. 
Леонардо вибирає тему „Batagliia dl’Anghiiari". І в одній із заль 
Санта Марія Новелля Леонардо забирається до праці над карто
нами до стінопису. Після викінчення картонів, починає він свій 
твір малювати на стіні, але не технікою стінопису, а олією по мурі. 
І твір скапав — і сліду не осталось по ньому. Деякий час картбни- 
шкіци до цієї праці були подією для мистців Італії та й узагалі 
Европи.

Пізніше „Остання Вечеря", все більше линяючи, дізнала непо
шани людей: ченці, пробивши стіну, на якій є стінопис, зробили 
двері — у залі були випари й вологість. А в 1796 р. в рефектарі 
стояли постоєм вояки Наполеона, який був просто захоплений цим 
твором і заборонив воякам спричинювати хочби й найменше ушко
дження стінопису, але вояки наказу не послухали й били цвяхи 
в стінопис, вішали кінську збрую тощо.

Стінопис був у жалюгідному стані. Змилосердились над ним 
мистці італійці і, ще до французької революції, стали рятувати 
дорогу пам’ятку. Перший, у X V III стол., був Белльотті, який за
явив, що має „секретну формулку" врятувати твір. Після його ря- 
тунку стінопис почорнів. В 1770 р. Дж. Маццо, доказавши хибу 
Белльотті, береться з іншою формулкою рятувати „Останню Ве
черю". Після Мацци приходить, щойної на поч. 1900 років, мистець
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Кавенаґі, який, признати правду, ще найбільше причинився до 
консервації стінопису. По Кавенаґі працював над консервацією 
твору Сільвестрі, якого праця тривала до початку другої світової 
війни.

З вибухом цієї війни, 1939— 1945, стінопис закрили грубезною* 
верствою піску в мішках. Проте, як співаємо „Бо війна війною",., 
а у війні рідко трапляється, щоб почування брали верх над жорсто
кістю до людини чи до її мистецьких та історичних пам’яток. [ це 
явище — жорстокість — виявляється не лише в азіятів, як Москва, 
з їх ненавистю до Европи, а й таки в європейців! Аджеж Печерська 
Лавра в Києві вилетіла в повітря „заходом" однозгідної й гармоній
ної „любови" Москви й Німеччини до України. А як сьогодні ви-' 
читуємо, то й Монте Касіно зовсім непотрібно так солідно зрібняли 
американці з землею . . .  !

Воєнний шал не оминув і „Останньої Вечері" Леонарда: впали 
бомби*) й бічні стіни рефектаря ринули. Стояла ще стіна, разом 
із мішками піску, на якій є твір Леопарда. Дощ і вітер мали доступ' 
до стінопису. Війна скінчилась, стіна із стінописом далі стояла' 
закрита міхами з піском. Але що там, під тими міхами? Може тинк 
облетів разом зо стінописом? А може, рушивши міхи з піском, рине 
й стіна із стінописом? І це небезпечне завдання — рушити міхи 
з піском — узяв на себе молодий архітект Климент Вернасконі. До 
цієї роботи забирався він із справжнім острахом: „Як стіна 
впаде, — думав він, — то люди, забувши бомбардування, пустять 
мене в історію як людину, що зруйнувала »Останию Вечерю«!" Але 
твір Леонарда, по стільки пригодах, мав далі жити.

Архітект узявся за роботу. Поволесеньки, делікатно, „на
вшпиньках" брав мішок за мішком і висипав пісок. По п’ятьох 
днях праці — стіна стояла, стінопис відкритий. Відреставровано 
й рефектар. Приходить черга — відновити стінопис. За цю марудну 
й непевну роботу береться проф. Маріо Пелліччіолі, як це про 
нього кажуть, „чарівник", від Центрального Інституту Реставрацій. 
Обережно, з окремою технікою, уживаючи безбарвного і безвос- 
кного ляїсеру, впорскуючи і скроплюючи стінопис „ніжною" парою, 
Пелліччіолі майстерно привернув до життя цей архитвір Леонарда 
з Вінчі. І він не тільки врятував твір від запропащення, але й ко
льори його відновив, привів їх до стану, в якому вони були на 
цочатках постання цього твору. А щоб було видно різницю між 
станом стінопису до реставрації і станом, до якого привернув його 
Пелліччіолі, то реставратор лишає на стінописі маленький фраґ- 
мент нереставрованим.

І знову заговорив світ, що, в р е ш т і ,  „Остання Вечеря" 
Леонарда з Вінчі в р я т о в а н а !

Хотілося б вірити, що по двісті роках усяких реставрацій, ця 
реставрація, хоч умовно, буде тривала. . .

Гемпстед, 3. березня 1952.

* Від цього місця до кінця беру відомості з C atholic D igest, липень 1951.
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ЗО років совбтської архітектури*
Тепер бачимо виразно, куди завела в мистецькій ділянці росій

ська жовтнева революція. Особливо Берлінові стало це виразно 
перед очима влітку 1951 року, коли відбувалася вистава совєтських 
малярів і скульпторів. А при „Унтер ден Лінден" стоїть новий буди
нок кремлівського посольства, який наявно свідчить про те, що ро
зуміють сьогодні совєтські вожді під архітектурою.

Щоб виключити якібудь сумніви щодо напряму визначеного 
совєтськими архітектами шляху і в совєтській зоні Німеччини, ке
рівництво архітектурних справ СРФСР видало недавно книжку, 
в якій на 338 таблицях показано, що в сьогоднішній сов. Росії є ре
презентативною архітектурою. Східнозональний президент німець
кої Будівиичої Академії д-р ІСурт Лібкнехт в передмові до цієї 
книги пише:

„Совєтські архітекти стараються здійснювати в своїх будовах 
вимоги краси робочої людини і величні думки нашого поступового 
часу, то значить: зробити архітектуру знову мистецтвом".

В німецькій мові появилася була 1930 року в серії „Нове будів
ництво в світі" книжка Е. Лісіцкого про Росію, так що тепер легко 
порівняти тодішній стан совєтської архітектури з сьогоднішнім. 
Тоді видавалося — бодай Лісіцкій намагався таке враження ви
кликати — наче сов. Росія і в мистецькій ділянці належить до най- 
поступовіших країн у світі. Щоправда, в книжці було більше шкі
ців, плянів і проектів, як готових будинків, але й те, що тут пока
зано, не залишало ніякого сумніву, що й у сов. Росії є будівничі, 
які стоять у перших рядах поруч з передовими архітектами перед- 
націвської Німеччини, Голяндії, Франції або ЗДА та інших країв. 
Певно, багато з того було утопією і експериментами, але все таки 
були певні сміливі задуми.

Та коли перегортаємо сторінки книги, виданої двадцять років 
пізніше, бачимо майже виключно світлини готових будівель, а яких- 
будь плянів і проектів, або бодай шкіців зовсім немає, окрім хіба 
єдиного мод елю „Совєтського Палацу" з колосальною статуєю Ле
ніна, але він теж уже в будові від 1947 р. А найбільше вражає за
хідного читача цієї книги те, що в ній зовсім нема зразків трьох ро
дів будівель, які молена бачити в того рода книжках про німецьку 
архітектуру націвського періоду, а саме індустріяльних споруд, 
робітничих або селянських осель і касарень.

Це ще можна зрозуміти, що сов. союз, який, як відомо, маршує 
в перших рядах мирового фронту народів, в офіційному виданню 
не може хвалитися мілітарними будинками! Зате він гордиться 
своїми технічними спорудами. І коли з цих будов, окрім кількох 
фраґментів Московського каналу і станцій підземної залізниці 
в Москві, нічого не показано в книзі, а зокрема нічого з сільських 
будов, то це, здається, стоїть у звязку з поняттям архітектури, яке 
не є або не є вже більше наше. Архітектура сьогоднішньої сов. 
Росії не є, очевидно, як для наших архітектів, чимсь вирослим 
з ґрунту і тісно зв'язаним із ним та з своїм призначенням, тільки

■* 3 “D er M anat” 1951, 38.
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згори наказаним будівництвом, яке має бути для загалу репрезен
тативне. Сюди належать, очевидно, й житлові будинки у великій 
кількості, але це є, в загальному, побудовані при широких вулицях 
багатоповерхові будівлі, які ми називаємо в Німеччині чиншовими 
касарнями. Всі ці будинки постали на місці колишніх нужденних 
кварталів, які, як про це говорять в передмові цитовані слова Ста
ліна, „є конечною ознакою великих міст буржуазних країв, т. зв. 
робітничих кварталів накраю міста, які складаються з темних, вог
ких, напіврозвалених підвалів, де звичайно живуть бідні люди, що, 
погружені в бруді, проклинають свою долю".

Російському робітникові уявляється різниця між новими жи
тловими будинками і давніми мешканнями з царських часів, на
певно незвичайно великою. Щоб це ще більше підкреслити, фасади 
сов. будинків оздоблені різними колонами, філярами, клясицистич- 
иим обрамуванням вікон, багатьома ґзимсами, вузькими оздоб
ними бальконами тощо. А щоб робітнича кляса почувала, що живе 
в палатах, їх кватири мусять бодай иазверх виглядати наче палати. 
Одначе ніде в цій книзі нема зразків півсільських осель, ані одно- 
родинних домів з городцями, як це є в звичаю західного світу, бо 
ця дрібноміщанська ідилія пережилася, як сказав недавно Вальтер 
Ульбріхт на одному робітничому зібранні в совєтській зоні Н і
меччини.

В останніх десятках 19 ст. нова західноєвропейська доробке- 
вичівська еліта любила мешкати в будинках, хочби тільки винай- 
иятих, які, оздоблені різними вежками, критими бальконами, фрон
тонами, бароковими порталями і т. п., вже своїм зовнішнім виглядом 
мали свідчити про претенсії кляси, до якої почувалася приналеж- 
ною. Не маючи власного стилю, ці бюрґери радо наслідували стиль 
архітектури тільки що відступаючої кляси двірської шляхти, яка 
була провідною верствою в 18 ст. В подібному сенсі, як це тоді 
робив якийсь будівельний підприємець для доробкевича, — будує 
совєтський режим для робітничої кляси сьогодні, але що він теж не 
має власного стилю, тому наслідує давній спосіб будови. Того зма
гання до нового стилю, яке бачимо майже всюди в решті світу й на 
яке відважувалися ще в часах Лісіцкого і в Росії, нема сьогодні 
ніякого сліду.

Сьогоднішня совєтська архітектура повинна робити велике 
враження, просто ошелешувати. Робітник повинен мати почуття, 
на що він тільки гляне, що він належить до панівної кляси. Тому 
передусім сов. підземні залізничні станції в Москві — в протилеж
ності до тих же в Зах. Европі — є такі помпатичні. Залізна брама 
будинку Московського Совєта, намагаючись суперничати з най- 
багатшими бароковими брамами часів абсолютизму, є варварським 
накопичепням орнаментів, якого ие бачимо в Европі вже від бага
тьох десятиліть.

Отже фасади і декоративність — це сьогодні иайсутєвіше, що 
показує нова совєтська архітектура. Модерні будинки в західному 
розумінню, як нпр. дім „Правди" в Москві, є рідкими вийнятками, 
але й вони не є нові, сучасні, бо постали ще десь в половині 30-их 
років. Досить порівняти конкурсовий проект Ленінської бібліотеки 
з його виконанням у 1939 р. Коли проект показує ще досить сміливі 
змагання до великого, то виконання є невиразним образом форм, 
які могли бути модерні ще десь 120 років тому, а сьогодні вони 
€ нічим іншим, як тільки пустою академічною конвенціональністю.
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В передмові до книжки К. Лібкнехт пише: „Тут бачимо бо
ротьбу, яка відбувалася в архітектурі, і в процесі тієі боротьби, нова 
сов. архітектура перемогла формалістичні тенденції". Не важно 
відгадати, що він думає. Формалістичним є все по суті своїй мо
дерне, революційне, всяка спроба розвинути нові творчі форми. 
.А „нова совєтська архітектура", якої вимагає режим, є все те, що 
д ї і д н о в л ю є  академічні історичні традиції західної буржуазії 19 ст.

Для нас такий назадницький рух не є ніякою новістю. До 
такого глибокого занепаду архітектонічної форми, як це бачимо на 
всіх прикладах в згаданій сов. книзі, дійшло було за Гітлерівських 
часів, особливо в великих репрезентативних будинках. Але це ще 
було досить вийнятковим явищем. Тоді бодай не публікували 
стільки всього нараз, з архітектонічного боку зовсім моловартісного. 
Побіч того знаходило ще місце і те, що було здорове й цінне, 
чого одначе в сов. союзі немає і сліду. Навряд чи Гітлер був би 
відважився побудувати в столиці якоїсь сателітної держави щось 
таке, як будинок совєтської амбасади в Берліні при „Унтер ден 
Лінден".

В східному Берліні нова совєтська архітектура має вже свою 
школу. Недавно видано там премійовані проекти для архітектоніч-^ 
ної перебудови колишньої Франкфуртської, а сьогодні Сталінської' 
алеї. Премійований проект колективу архітектів Еґон Гартман 
з Ваймару, показує, як тут починають використовувати „досвіди 
і знання совєтських архітектів". Щоправда, вони ще не зуміли 
звільнитися повністю, як цього вимагає Москва, від формалістичних 
тенденцій капіталістичного світу. Колектив архітектів має також 
ще дечого навчитися. Будівничі повинні насамперед забути, njd 
форма є взагалі якоюсь проблемою. Не форма, але зміст є головне. 
Архітектуру треба знову розуміти, як засіб для ідеології та ілюзій, 
як засіб опановувати маси. Вона має бути мистецтвом блиску, але 
й це ще не все. Вона не тільки будує фасади культури, але й фор
мує людей в масу і заганяє в колектив. Націонал-соціялізм зумів це 
зробити тільки частинно. Згідно з гаслом „Вікй ш к і  Boden" він 
підтримував будов)'- осель й індивідуальних домів з городцями, 
отже тим самим сприяв дрібноміщанській ідилії індивіда. А боль- 
шевизм іде далі. Він формує мешкання маси і запевнює собі повну 
контролю. Відриває людину від ґрунту й обмежує свободу рухів. 
Одиниця має постійно почуватися, як менше або більше уприві- 
леєна частина маси, навіть там ,де вона живе, живе тільки як гість, 
не багато інакше, як у театрі, в кіно, в школі, чи спортовому ста
діоні, клюбі чи домах культури, яких всюди повно. Людина не 
є з себе самої, тільки як складова частинка всеобіймального апарату.

Як окремий житель робітничо-касарняних міст і міських діль
ниць є і у всьому повинен почуватися залежним, так і мистецтво 
совєтське є залежним. Для якихсь творчих ідей нема місця, все.нове, 
революційне, сміливе є небажане, а коли де й пробує виявитися, то 
горлива критика зараз же стлумить його закидом про формалізм. 
А вислідом є повна стаґнація духового життя.

Переклав Б. Н.
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Д-р Кость Кисілевський

Іван Верхратський як філолог
При кінці 1919 р. помер у Львові вислужений професор україн

ської академічної гімназії Іван Верхратський, визначний природо- 
ішсник і дослідник народної мови. В „Хроніці Наукового Товари
ства ім. Шевченка" за 1290 р. появився його некролог пера О. Ло- 
тоцького, звідки черпаємо деякі відомості про життя цієї небуденної 
людини. Він народився в 1846 р. в сім'ї священика о. Григорія 
в Більчу Золотому. Вже в 1850 р. помер батько, а мати перенеслась 
;̂ о Львова. Закінчивши університетські студії на філософічному 
факультеті, став у 1868 р. учителем гімназії в Дрогобичі. Вже тоді 
зродилось у нього замилування до прогулянок та подорожування. 
Між іншими враз із своїм учнем І. Франком він відбув тоді екскур
сію до Урича та Нагуєвич. У 1871 р. перенесли його до Львова, 
а в 1879 до Станиславова на постійну працю в гімназіії. Перебу
ваючи довший час в тому місті, розвинув свою наукову та літера
турну діяльність як видавець часопису „Денниця". В 1891 р. пе
рейшов до Ряшева, а згодом до академічної гімназії у Львові. У 1892 
став членом Наукового Товариства ім. Шевченка, а в 1899 дійсним 
членом і директором Математично-природописно-лікарської секції. 
У 1905 р. з нагоди сорокріччя його літературної діяльности загальні 
збори НТПІ займенували його почесним членом за наукову діяль
ність та жертвенність для Музею НТШ , якому подарував свою 
велику збірку мотилів, що стала пізніше засновком природничого 
відділу в Музею. Майже щороку Верхратський відбував в часі літ
ніх ферій подорожі до Відня, Будапешту, Трієсту, Венеції, Парижа, 
в якому звидів у 1889 виставу. Але найбільше притягала його увагу 
рідна природа й мова; тому відбув подорож до Одеси, Києва 
і в Херсонщину, а потім в Закарпатську Україну й Карпати.

Філологічні праці Верхратсьісого дуже різнородні. Починаючи 
з 1864 р. видавав зшитками „Початки до уложення номенклятури 
і термінольоґії природописної, народної", застосовуючи фонетичний 
правопис, вперше в українській науковій праці. До 1872 р. вийшло
5 зшитків, що здобули собі прихильну оцінку д-ра О. Брю.кнера 
в „Архіві для слов’янської філології", т. I I I .1

Багатство народного словництва, яке пізнав в часі студій над 
природописною термінологією, спонукало його до лексикографіч
ної праці „Знадоби до словаря южноруского", виданої у Львові! 
в 1877 р. (88 сторінок вісімки). Тут подавав він при народних сло
вах етимологічні пояснення, підкреслюючи завжди глибоку старо
вину нашого словництва, що за його думкою сягає праіндоевроией- 
ських часів. Тому шукав залюбки його зв’язків з гіндуськими дія- 
лектами та іранською мовою. Д-р О. Брюкнер, рецензуючи цю 
працю, вказував на ближчу спорідненість в сім’ї слов’ян і сусідів, 
напр. румунів, що мали, безперечно, великий вплив на словник 
гуцулів. Він підкреслив тут пильність у збиранні діялектичиого 
матеріялу 2.

Опісля Верхратський зацікавився українським наголосом і вже 
в 1879 р. видав розвідку в німецькій мові, в згаданому „А рхіві": 
„Еіп we'iteirer Beitrag zur Beitlommig dm Kleirim'sisiscben^, III. 381. 
Тут заявляє на вступі, що ця праця основана на 14-літніх студіях
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над живою народною мовою, які дали йому запевнення, що в мові 
народу живе українська старовина. Він рішуче протиставиться тик 
мовникам, що в українській мові шукають російської та польської 
основи, зокрема виступає проти праць К. Ганкевича й І. Гануїпа, 
які в ориґінальних наголосах української мови бачили чужі впливи.

Також і цей його твір з’єднав собі прихильну згадку Ф. Па- 
стернака в „ А р х і в і " В  міжчасі Верхратський вивчав докладно 
народні говірки й перші свої записи оголосив в „Правді" за 1878 p., 
зібравши їх в часі подорожі по Київщині, Одещині та Херсонщині. 
Згодом усі вільні дні присвячує студіям над говорами. Особливо 
гірські й відсталі селища принаджують його своїми архаїзмами. Він 
записує просто з уст оповідачів казки, пісні, пословиці, описи 
звичаїв і повірки. Є це т. зв. свідомі записи, що не вимагають довгого 
перебування в одному місці, але зате не передають усіх деталів 
прикмет. Всі його діялектологічні праці мають характер описів, 
а найбільше місця присвячується звучні, словотворенню і словниц- 
тву, занедбавши складню, яка вимагає глибших студій. Верхрат
ський послуговувався дуже простими засобами транслітерацій- 
иими, вживаючи української абетки з потрібними модифікаціями.

Реєстр його умовних знаків визначається практичністю
і дає змогу дуже легко розуміти та відтворювати значення, хоч не 
відбиває всіх тонкощів артикуляції, але зате підкреслює типові 
прикмети. Заслугою Верхратського є дослідження перехідних гово
рів на пограниччях, що виявляють суміш сусідніх говірок. Цим за
початкував він пізніше досліджування мандрівних прикмет і так 
званих ізоглос, що стало основою новочасних студій в ділянці дія- 
лектології. Верхратський опанував великий простір української 
мовної території, в наслідок чого його спостереження дають бага
тий порівняльний матеріял до сучасної діялектологічної праці. 
Врешті треба й те підкреслити, що иа основі студій він зважився 
на синтезу галицьких говорів в дуже поважній збірній монографії 
про Австро-угорську Монархію, яка одначе не виявила задовіль
них критеріїв 4.

У 1883 р. виходить його монографія: „Defoer d'ie Мun-dart d*er 
M armaros’cher Ru'thenen. Ein Bieitra-g zur rutheriislhiaen Dialektolo- 
gri|s". Stan.islau 1883, SO 3* Д-р І* Панкевич у своїй студії „Говори 
Підкарпатської Руси", Ужгород 1938, каже, що ця студія визнача
ється тонкістю помічень звукових, морфологічних та деяких синтак
сичних, має однак той недостаток, що автор не подає точно сіл, 
з котрих черпав свої записи, а Мармароська жупа простягається 
аж поза Хуст, а на півночі близько до залізничої лінії Валовець- 
Лавочне. І іа  думку Панкевича ця студія обіймає прикмети тільки 
одного села на найдальшому сході тієї ж жупи, а саме Вишні Руни, 
що виявляє великий румунський вплив. З того виходить, що вже 
тоді дослідник зосереджувався на пограничних говірках, які збе
рігали багато архаїзмів в оточенні чужої мови. В 1890 р. Верхрат
ський пройшов цілу Закарпатську Україну, від Попраду по Ясіня 
на сході, а вислідом тієї екскурсії були дві монографії: „Знадоби 
для пізнання угорсько-руських говорів". Ч. І. Говори з наголосом 
движимим, Записки НТШ , т. 27—30, відбитка Львів 1899. Ч. II. Го
вори з наголосом сталим. Записки НТШ , т. 40, 44—45, Львів 1901. 
Зміст тої праці дуже багатий в матеріяли. Одшс звуків, форм, сло
вотворення, деякі синтаксичні явища, словарі з природописною
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назовнею й загальна характернепіка обидвох говорових груп скла
даються на цілість.

В цій монографії протиставиться всім тим, що вважають лем
ківський говір за перехід до польської мови. Він висунув теорію 
про словацький вплив на лем кін, спираючи її на історичних та 
етнологічних даних: „Річ--галицьких Лемків, так само як і бесїда 
угорських Лемаків підлягли сильно впливови словацкому" б. „Але 
вплив польщиии на язик Лемаків угорських взагалі не великий, 
обмежає ся ледве кількома, до того понайбільше місцевими, отож 
ширше не розпростореними формами і словами, а то там, де Ру- 
сиаки стикають ся з людом тіольским, котрий знов в своїм місцевім 
говорі показує тут і там вплив русчини і Словаччини. Натомість 
вплив Словаччини на руску бесїду превеликий у угорских Лемаків, 
рівно як і у галицьких Лемків. Може бути, що Словаки помішані 
в тих околицях з Русинами самостійно витворили з часом власти
вий місцевий говор руский з наголосом сталим, чим ніби зближи- 
ли ся до акценту польского, а відійшли і від наголосу руского і від 
наголосу ческого (словацького)"6. Н а його думку, „угорські рус- 
накп" пересолювались до Галичини в слабо залюднені околиці, що 
від XV. ст. були в заставі у Польщі, та приносили сильно посло- 
вачену мову. Також вдача лемків, подібна до словацької, мітка, за
попадлива та видержлива, підтримує його здогад. Здогадний вплив 
Словаччини можна підкріпити лемківською прикметою у вимові 
„сьа, іпьа, с.а“, а далі такими словацькими словами: дакто, дакус,
о ге н, гьірмит . . .  З тією монографією в’яжеться тісно стаття і, німець
кій мові, поміщена в „Архіві" за 1891—2: „ОеЬег die Мundart der 
galiziiS'C’hen L^em'k-en", а д ал і: „Говор Замішанців", иоміщеиий в За
писках Наукового Т-ва ім. Шевченка III , в 1894 р. В ціґі останній 
статті порушив питання про т. зв. говорові острови. Да замішанців 
зачислив десять сіл положених па височині в коліні ріки Вислок,. 
розсіяних між вертепами, і приналежних до різних повітів (ряшів- 
ського, яслівського та найбільше до короснянського). У цих україн
ських селах, окружених польщиною, відкрив лемківські впливи 
(сталий наголос) поруч польських та „східньогалицьких" (м’який 
ви говір).

В 1898 р. появилась вище згадана синтеза галицьких говорів,, 
написана в німецькій мові: ,,Di<e :mtih.enischen M undarten" Die 
O-esterreichisoh-Uinigiardsche Monarcbie in W ort unci Bikl. Мабуть,, 
мав він багато впливів та авторитету, коли саме йому редакція та
кого офіційного опису народів, що заселювали Австро-угорську 
державу, доручила писати мовну монографію про галицьких укра
їнців. Він вийшов від критерію бьіу і був, що ділить українців Га
личини на дві головні груп и : західну та східну. До першої зачи
слив такі говори: лемківський, замішанецький, долинянський, до- 
другої: бойківський, гуцульський, північно-покутяиський, оиіль- 
ський, батюківський, волинсько-подільський.

З того поділу вийшли деякі неточності: бойки, в яких мові 
зустрічається вживання бьіу, яких сам автор називає бнлаками, на
лежать за цим поділом до східної групи, отже критерій не видер
жаний послідовно.

У західній групі підкреслює різноманітний головний інвентар. 
Обговорюючи структуру лемківського говору, вичислює 16 прикмет,, 
які характеризують його як архаїчний говір, що зосереджений в по
вітах: Ліско, Сянік, Кросно, Горлиці, Гребів, Ясло й Новий Санч.
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Лемки, яких назва походить від вживання „лем" в значенні „тіль
ки", називають себе „руснакьі", а замішанці „русиньї" і мають ста- 
лий акцент на передостанньому складі, як поляки. До західних на
лежать, на його думку, також мешканці перемиської і ярославської 
земель, що в багатьох прикметах виявляють вплив лемківщини, але 
поруч того мають багато спільного з Опіллям. В структурі цього 
говору, якому надає назву: доли, долиняни, підкреслює 17 осо
бливостей. ч

Характеризуючи другу групу, східну, зазначує, що між оби- 
двома бувають пливкі межі, а бьілаки подибуються під Львовом 
у Щирці, підчас коли булаки сягають па захід аж до Мостиськ.

Бойки (від: бо-й-є) замешкують повіти: Турка, Стрий, Дро
гобич, Долина, Калуш і Самбір та мають своїх 20 особливих 
прикмет.

Гуцули або південні покутяни живуть у повітах: Косів, Кути, 
Коломия, Надвірна і мають 25 прикметних рис, а найближчі до них 
північні покутяни, що заселюють повіти: Станиславів, Богород- 
чани, Товмач, Городенка, Снятин, мають дві окремі смуги, а саме 
північно-західну, близьку до опільської, та південно-східну. Опіль- 
ський говір простягається в повітах!: Рудки, Городок, Бібрка, 
Львів, Рогатин, Перемишляни і здовж Дністра до Серету, а на 
півночі до Бугу. В ньому запримітив 19 прикмет. Його відміною 
є батюцька говірка в повітах: Жовква, Рава Руська, Яворів, назва
на від вживаного слова: батько. Врешті в околиці: Броди, Золочів, 
Камінка Струмілова, Сокаль, та між Серетом і Збручем говорять 
подільсько-волинським говором, що визначається „доброзвучністю, 
ясними звуками -а, -йа" і іншими 17 рисами.

Найбільшою недостачею цієї синтези був невідповідний крите
рій, а далі розподіл за повітами, які, як показали пізніші досліди 
на місцях, ніяк не покриваються з географією говорів. А проте ня 
свій час і на обмеження до галицьких говорів, ця праця мала вели
чезне значення. Автор зазначує постійно, що ці західні говори на
лежать до спільної мови, яка живе на цілому просторі під владою 
Росії та в Буковині й на Закарпатті.

Згодом Верхратський випустив ще такі монографії з цієї ділян
ки : „Про говор долівський", Записки НТШ , Львів 1900. „Woher 
stam m t der Name Bojiky ?" Arch'iv fur -s'lavis'dbe Pihifologie, XVI, 591. 
„Про говор галицьких Лемків", Збірник Філологічної Секції, т. V, 
Львів 1902. „Die M undart der Gejgiend von Ulberci bei Liisko." ArchiiKr 
fur slav. PWWoigie, 1903. B.d. XXI/II, 407—424. „Говор Батюків". 
Збірник Філологічної Секції, Львів 1912. „Дещо до говору буко-> 
виньско-русісого". Ja'gi'C, Festsic!hrii>ft, Berlfin 1908. Коли візьмемо до 
уваги тільки ці праці, то можемо доволі ясно пізнати його методу 
опису. На вступі кожної монографії подає докладно географію' 
даного говору, вичислює місцевини, звідки походять записи. Зви
чайно тих місцевин багато, напр., в праці про лемків вичислені 54 
назви місцевостей, в яких він робив записи. Згодом подає похо
дження назв даного говору, звичайно від місцевих прозв* „Иноді 
трохи відмінні форми того самого слова стають побудом назви су-і 
сідів насмішливої", напр., бемки від вживання бем замість будем, 
юкавці від „ю", „юж" . . .

Долівський говір, на думку Верхратського, то мова жителів 
околиць Перемишля і Ярослава над Сяном, належить до перехід
них говорів, що межують на заході з лемками, на полуднії з бой-
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кани, на північному сході з батюцьким та ополянсьісим говорами. 
Тому тут є риси всіх вище згаданих говорів, а крім того, є ще 
й окремі свої особливості. Найбільше зближений він до лемків
ського говору, хоч має „движимий" наголос, отже є то говір „била- 
ків“ з движимим наголосом. Автор вичислює 22 місцевості, звідки 
походить зібраний матеріял, а потім наводить 31 рису говору.

Верхратський брав участь також в інших ділянках мовознав
ства: як філолог він став основником української граматичної тер
мінології, хоч багато з його народних термінів звучало неснриєм- 
ливо й тому не ввійшло в граматику. Для прикладу наведемо такі 
терміни: голосівка, голосївочия, суголоска, суголосочня, встав, всув, 
втрут, зсувка, прибавка, заник, відпад, назвук, середозвук, назвуч- 
ний, наконечний, знеподобненє, уподобненє, пнетвір, словотвір, 
назви відмінків: іменяк, рідник, дайник, переємник, зовний, твор- 
ник, містник, назви частин мови: сущник, заіменник, числівник, 
глагол, сполучник, приіменник, присловник, частиця, викличник, 
приложник, назви часів: теперішник, минувшиїс, давноминувшик, 
будучик, назва інфінітиву: неопреділеник . . .

Ці терміни сперті на основі народного живого словотвору, були 
вживані в його працях.

Він рецензував вже замолоду „Німецько-руский Словар" Оме
ляна Партицького, виданий у Львові 1867, в поважній рецензії п. з. 
„Кілька слів о Словарі Партицького", Львів 1875.

Забирав теж слово в правописних справах, як нанр., в 1901 р. 
появились його статті в „Ділі" з такими дивовижними, але й при
кметними наголовками: „Тверді етимологи" ч. 46, „Коловатиця 
правописна твердяков", чч. 79—81. В 1905 р. рецензував „Руску 
Правопись із Словарцем", а в 1912 р. написав статтю в „Ділі" п. з. 
„Наша правопись", чч. 29—37, „Безконечне трильство твердих са- 
мокалів" чч. 136—7. В правописних питаннях він обороняв фоне
тичний і народний принципи. Як знавець народних говорів він 
черпав завжди з того джерела та намагався народну мову старої 
України ввести в літературу, вживаючи її в своїх віршах та опові
даннях („Калина". Збірник стихотворів, 1874, „Байки, приказки 
і повісти", 1876, „Стрижок". Збірник поезій сатиричних, 1876. 
„Тріолети", 1876).

В справі літературної мови писав у „Правді" 1890 та 
в „Руслані".

В І д с и л к и
1 “D em  F le isse  und dem  Gesohdcke des often genannten V erfasser v e r -  

danken war schon frueher eine A rbeit, w ie  sich einer solchen se lten  e in  
slavischer D ia lek t zu erfreuen  hatte: eine m oeglich st vo llstaen d ige  Sam m - 
lung der vo lk stuem licben  B enennungen  fuer die E rscheinungen des T ier-  
und P flanzenreiches, vornehm lich  aus G alizien .”

2 “A uch das vorliegend e Buoh zeichnet sich durch denselben Sam m el- 
fleiss aus; es b ietet eine stattlich e A nzahl d ialektischer W oerter, groess- 
tenteis galizischer, nach L aut und B egriff g leich  sorgfaeltig  au fgefasst.”

3 “Geaiauere und w ertvo llere  S tudien  besitzen  w ir  jedoch  ueber d ie  
Betonung im  K leinrussischen; d ieselben  stam m en von C lem ens H ankiew icz, 
Iwan W erchratski und J. H anusz.,,

4 “D ie O esterrechisch-U ngarische M onarchie in W ort und B ild ” 1898.
6 „Знадоби до пізнання угорсько-руских говорів. Вступ".
6 Там же.
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є. м.

Н о т а т к и
Б лютому ц. р. минуло сто років від смерти Миколи Гоголя; 

(1809— 1852). Нас, признаємось, мало цікавить, яким способом ви
користають цю річницю урядово-поліційиі чинники Москви. Зреш
тою, це можна собі легко уявити. Ще менше цікаві будуть святку
вання цієї річниці еміграційними росіянами (яких а ж до болю* 
мало) і „русскими" (яких аж до розпачу багато). Тут справа до
сить ясна: будуть деклямувати „чудєн Днєпр прі тіхой поґодє" 
(зразок „вєлікаво русскаво язика") та відміняти слова „Русь"
і „русский" у всіх можливих відмінках.

Н а річницю обізвалась і наша преса, і то досить рясно. Від
новилася досі ие розв'язана у нас проблема Гоголя, на жаль, в до
сить спрощеній формі, мовляв „наш чи не наш?" Виразниками бі- 
гуново протилежних точок погляду з'явилися М. Чубатий і Вол. 
Дорошенко. Обидвом заслуженим діячам не можна відмовити ло
гіки в їх розумуванню і висновках, хоч Дорошенко Гоголя цілко
вито приймає, а Чубатий не менш тотально відкидає. Нам було б 
досить незручно ув'язуватися в цю суперечку хочби вже тому, що. 
обидва автори якнайменше зупиняються над творчістю М. Гоголя,, 
воліючи справи „формальні", цебто метрикальні, пашпортові, мовні 
й інші. Ми лише змушені завважити, що аспекти справи Гоголя 
в розважаннях обидвох авторів були б може цікаві й актуальні десь, 
у 80—90 роках минулого століття, коли Шевченка, напр. безапеля
ційно уважали „співцем селянської недолі' й „самоуком". Але ж
з тих часів багато подій скоїлося, м. ін. таких, як національне від
родження, державність, збройна боротьба за н е ї . . .  І Шевченко 
вже не „селянський поет" і Гоголь вже не лише „російський пи
сьменник", хоч Шевченкознавство у нас за чверть століття виросло* 
на поважну галузь науки, а наше Гоголезнавство ще й не започат
коване. А все ж багато леґенд розвіялося, багато канонів перекре
слено, багато аксіом якщо й не скасовано, то щонайменше обернено* 
на теореми.

Мусимо признатись — нам, особисто, дуже імпонує своїм ра
дикалізмом і своєю „залізною логікою" концепція Чубатого: раз 
на завжди скинути Гоголя з нашого рахунку, поставити на нім 
осикового хреста й віддати його Москві, де вігі (до речі досить ви
падково) вмер і похований. Така метода розв'язання Гоголевої 
проблеми не може не пригадати нам способу, який застосував був 
колись Олександер Македонський. А Гоголева проблема не менш 
складна й заплутана, як той гордійський вузол.

Та проти такого радикального способу виникає цілий ряд 
„але", для яких тільки самого переліку потрібно було б чверть об- 
єму нашого журналу, на що б редактор ніколи не дозволив авто
рові цих рядків. Тому ми змушені обірвати наші уваги на цьому 
цікавому місці, але скажемо все таки, що Гоголезнавство, як галузь 
літературознавства, мусить у нас нарешті започаткуватися, бо це 
конечна передумова для розвязання і проблеми Гоголя і суперечки 
Чубатий — Дорошенко.

* * *
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19. лютого ц. р. помер на 92 році життя Кнут Гамсун.
Ніби жодна несподіванка : вік, як то кажуть, дай Боже кожному, 

а т. званих переживань доля не пошкодувала Покійному, особливо 
ча останні роки його довгого, різноманітного, але многотрудного 
й многоплідного життя.

Діла бібліотека написаних ним книг (а скільки ненаписаних 
чи недописаних!) — вимовний свідок, що життя не пройшло без 
сліду, як стільки інших, що талант Господній закопаний не був, що 
відпочинок смерти вповні заслужений ба й уквітчаний вічною юні
стю безсмертя.

І, все ж, вістка гостро різнула по серцю . . .
Гамсун! В цім слові (а це назва села, де народився Кнут Пе- 

дерсен — справжнє прізвище Гамсуна) — незабутня юність, рідні 
краєвиди, перший подих весни, осінні сузір’я, запах дівочої коси 
і смак першого поцілунку.

Гамсун! Бульвар степового міста, дискусії про імпресіонізм та 
Вайлда, музика Ґріґа, спільне (з „нею") читання „Вікторії" 
(а „вона" теж мала нареченого, і теж були „соціяльні різниці", і вже 
з’являлися перші вірші, словом, все було таке подібне, що аж 
страшно ставало) . . .

Гамсун! Але досить, бо цю єктенію спогадів, цей суто україн
ський „плач" молена було б тягнути довго. Трудним і зайвим було б 
оповідати тепер, чим був Гамсун для нашого покоління. Рильський 
свою другу книжку назвав наголовком Гамсунової новелі. Освальд 
Бурґгардт-Клен ніколи не розставався з томиком „П ан а"...  Т е
перішнє покоління, навіть лише літературне, отруєне аджеж такими 
апокаліптичними „переоцінками всіх цінностей" — пас просто не 
зрозуміє. Вже поколінню Яновського й Бажана Гамсун був чужий, 
і це цілком зрозуміло, на Гамсуна „не вистачало часу". Стефаник, 
Кіилінґ чи Стендаль більше вкладалися в історичний „ритм". Отже, 
стиснувши серце і змобілізувавши засоби тверезого розуму, хо
четься відзначити цю смерть, як певну дату європейської, отже сві
тової, літератури. Хочеться, але, пишучи ці стерті слова, бачиш, як 
трудно говорити на цю тему словами й поняттями, що вже від-1' 
умерли, що „не мають покриття", як безвартісні тепер, але колись 
такі цінні пап ірц і. . .

В чім таємниця величі, слави, популярности ? В чім полягає 
тайна великого твору чи великої творчости? На ці теми написано 
безліч праць, особливо в наші технократичні часи, коли шахраї 
й наївні намагаються знайти „технологію" тайни, щоб потім не
гайно приступити до конвейєрного виробу геніїв.

Чому стоять відосібненими обелісками Данте, Шексиір, Ґете, 
Бальзак, По, Стендаль, Л. Українка? Скажім тому, що вони, перш 
за все, були богами-створителями цілих світів, світів своїх, власних. 
Вони вперше побачили і вперше назвали те, чого до них піхто не 
бачив і не назвав. Це дуже спрощена відповідь, але вона, принай
мні, дотикається істоти питання.

В цім ланцюгу обелісків ми бачимо й Гамсуна, хоч зараз же 
застережімся, що коли більшість названих імен були початком, то 
Гамсун є „кінцем" — доби, віку, періоду чи епохи. Так, Гамсун 
є закінченням величної (майже „теологічної") ери Органічної Лю-
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дини, людини ще зв'язаної з матірною пуповиною з природою і все
світом, але людини, що вже пророчо відчула грядучу апокаліпсу 
розриву Людини з Космосом, виривання людини з ланцюга сущого, 
викорінювання її з землі, родини й оселі, обертання її на стандар
тного робота половини XX століття.

Вся творчість Гамсуна, це, в певнім сенсі, крик остороги й од- 
чайна, судорожно-приречена боротьба з тим, що має прийти: злим 
і страшним світом потвор-міст з фабриками машин і роботів, з за- 
духом трупних душ, з першим видивом концентраку і першим по
дмухом Гірошіми.

. . .Т а к ,  очевидно, Гамсун — „коляборант". Але в нашій добі| 
„розчарованих комуністів" (на яких, до речі, світова біржа нотує 
великий попит), — „коляборантами" є лише Петени й Гамсуни; 
І, очевидно, що ними не є ані божище всіх поступовців т. зв. Тіто, 
ані фіґляр від мистецтва Пікассо, що вірно служить Москві сього
дні так само, як перед чвертьстоліттям. Не є коляборантами також 
десятки Кестлерів*), які протягом довгих і страшних літ співпра
цювали з Москвою, одержуючи голівудські гонорари з Ґосіздат'у.
О, вони не розчаровувались! Не лише тоді, коли улюблений ними 
т. зв. Троцкій по телеграфу розстрілював на Україні „ізвєстний про
цент", але вони не розчаровувались і тоді, коли наша батьківщина 
була засіяна трупами знищених совєтським голодом мільйонів 
і коли серед єдиного в історії цвинтарища країни доходило до 
людо- і трупо-їдства. Ні. Вони ласкаво зволили розчаруватись в сам 
час, бо, власне, на п'ять хвилин перед тим, як сам батюшка-цар| 
розчарувався в „безродних космополітах". Але з таким геніяльним 
нюхом на своїм „розчаруванні" нічого не стратили, знайшлися бої 
інші меценати, інші реклямарі й крамарі.

О, вони всі, з усякими „Літвіновими" вкупі, не були, не є і ні
коли „коляборантами" не будуть. Натомість „коляборантом" був 
є і буде саме Гамсун, а то з тієї простої причини, щоб при допомозі 
того „коляборантства" анулювати ненависну для мафії мистецьку 
творчість велетня, проголосити, що Гамсуна „нє било, нєт і бить 
нє может".

Мафія помиляється. „Голод", „Пан", „Вікторія", „Благосло- 
веиство землі" — то не деренчливо-старече хихотіння Шова. То, 
книги вічні. Вони можуть загинути, але разом із загибіллю eBpoJ 
пейської культури (а це є свідомою або несвідомою ціллю всіх! 
мафій). Лише тоді. Та й грядущі варвари колись зможуть на цвин- 
тарищі тієї культури відкрити „Вікторію", як, перед віками, були 
відкриті Гомер і Еврипід.

В лютім 1952.

*) Вживаємо цього прізвища не особисто в відношенні до письменника, 
лише як символ.
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С. Гординський

Історія одного слова
ПРО О Д Н Е Т Е М Н Е  М ІСЦЕ „СЛОВА О ПОЛКУ*)

Існують в Слові о Полку Ігореві слова-загадіси, які захоплюють 
дослідника того твору не менш від найцікавішої детективної історії. 
Якось він натрапляє на маленьку жилку, порпається за її слідом 
у глибину, жилка починає розростатися, згущуватися в плетиво, 
і ось несподівано в нетрях мови й історії, археології й мистецтва 
виринає нове значення слова. Можна б це відкривання слова по
рівняти із шуканням золота, а втім, золото і є головною темою 
цієї статті.

Слово о Полку має два роди поплутаних і незрозумілих місць. 
Побіч таких, які не піддаються ніяким задовільним толкуванням, 
ось як „дебрь Кисаню", „и схоти ю на кровать", „рек Боян и ходи 
на Святославля", є значна скількість таких, яких значення більш- 
менш зрозуміле, та що, проте, бувають дуже різно толковані. До 
таких оспорюваних місць належить і вислів потрепати в тому місці 
Слова, де руські жінки, плачучи, кажуть: „уже нам своих мильїх 
лад ни мьіслію смьіслити, ни думою сдумати, ни очима соглядати, 
а злата и сребра ни мало того потрепати". Зовсім навгадно вияснене 
це слово в словнику церк.-слов. мови І. Срезневского: „коснуться", 
„осязать", тобто з основним значенням „торкатися". Інші комен
татори наче змовилися видумати кожен інше значення. Отак В. 
Міллер видумує для потрепати фантастичне „не повернути назад", 
Тихонравов: „тримати в руках", ласкать" (пестити), О. Огонов- 
ський пропонує „подзвонити", О. Потебня — „бити", „трепати" — 
так як треплеться одежа, М. Грушевський видумує нефортунне „по
мацати", В. Перетц пробує доказати, що потрепати має значення 
„повитрачати на викуп". Г. їльїисьгсий толкує потрепати як „на
шивати", а за ним ідуть і новіші російські перекладачі й комента
тори, як В. Ржіґа і С. Шамбінаґо та И. Новіков. Ще інші виводять 
потрепати від сербського „трітати" — нагромаджувати. У праці про 
Слово о Полку, виданій у Ню Йорку за редакцією А. Ґреґуара 
і Р. Якобсона, Ґреґуар перекладає це слово effle.ure.r (торкати, гла
дити), а Якобсон, базуючись на тому, що готські діви дзвонять 
руським золотом, перекладає „побреньчать". „Бренькати" перекла
дає й митр. Іларіон. Це тільки найголовніші, далеко не всі толку- 
Еання того слова.

Вкінці окрему студію цій проблемі присвятив Н. Дилевський 
у „Годишиик на Софийския университет, истор.-филол. факультет", 
том X L II, 1945-6. п. н. „Ратаеви кикахуть" і „А злата й сребра 
ни мало того потрепати" в Слові о Полку Ігореві. Дилевський до
кладно розглянув усю попередню історію спроб вияснити це слово, 
а зокрема спинився над тим, в якій функції в історичній і народній 
літературі згадується вислів злато-сребро. Він слушно завважує, 
що злато-сребро виступає там скрізь у своєму металічному зна
ченні і не може бути толісоване як золоті і срібні тканини, як це 
хотів бачити, напр., Г. Ільїнський („поносити золото і сріблотканих:

*) Ця стаття була минулого року темою доповіді в НТШ в Нью Йорку.
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одеж"). Все ж Дилерський, заперечивши багато різних теорій, своєї 
власної остаточної не подає. Він тільки схиляється до толкування 
потрепати — погладити, торкати, милувати, і для цього цитує за 
згаданим словником Срезневського: „Младою дланїю по ланитії 
трешгЬши Д’іітища оуспитї и хотящи“ (Жит. Св. Тр.) — Хоч: Дилер
ський згадує подекуди й матеріяли українські, та вони всі з другої- 
третьої руки, і можна сказати, що нони йому безпосередньо не 
відомі.

У висновку маємо цілу низку визначень, які вносять ще біль
шу плутанину в зрозуміння того слова. Котре ж тоді з тгих пра
вильне? — Ніяке, відповімо.

Розгляньмо наперед саме слово „(по)трепати". Желехівський 
у своєму словнику пояснює трепати — sohutiteln (трясти). Грін- 
ченко пояснює також трепати — трясти, але дає знак запиту. Оче
видно, Гріичснко, складаючи словник живої мови, знайшовся тут 
перед архаїзмом і завагався. Він подає ще два інші значення того 
слова: „іти" і. „пожадливо їсти". Останнє взяте з Енеїди Котлярев
ського („І прийнялися всі трепагь, наїлися і нахлестались..."), 
Котляревський, очевидно, вжив це слово в значенні переносному, 
зовсім у дусі української мови, для чого сама Енеїда дає безліч 
зразків (напр. „втерти сирівцю" — винити, „дмухнути казанок! 
сивухи" і под.). Таку переносність має це слово не тільки в мові 
українській, а й, напр., у польській, де словник польської мови 
Карловіча нотує ftrzepac (і старе trepac) із понад 40 значеннями, 
включно до малопристойних. Вся та різнородність значень насуває 
думку, що трепати і в українській мові мало багато значень, тільки 
пізніше вони загубилися. В самому Слові в пасажі про кн. Свято
слава Київського знаходимо слово притрепати — „грозою бяшеть 
притрепалх" (чи, властиво, „притрепетал'ь", як у першодруку і Ка- 
терининському списку). Тут це слово можна перекласти дослівно: 
притріпав, що й роблять деякі перекладачі, проте такі інші слова 
як „прибити", „пригромити" (м. і., основні зпачення в Карловіча) 
зовсім добре віддають це слово і щодо нього сумнівів немає. Далі 
в поемі ще двічі приходить притрепати: кн. Ізяслав Василькович 
„притрепа славу д іду своєму Всеславу", а сам „иритрепант» литов- 
скьіми мечи". Тут значення подібне: прибити, пригромити. Взага
лі ж „притрепати" хоч і може викликувати нюанси в перекладі, на- 
загал слово зрозуміле, бо функція його знана й образно воно зовсім 
уявне, чого ніяк не можна сказати про „потрепати злата-еребра".

Побіч „трепати" маємо в українській мові ще низку близьких 
його відмін: тре(і)пнути, тре(і)потати тощо. Всі вони зводяться до 
основного значення трясти (ся), і взагалі висловлюють функцію 
тремтіння, дрижання, трепетання. В такому функціональному зна
ченні це слово й відоме багатьом іншим неслов’янським мовам. Зга
даємо тільки латинське treper.e — тремтіти і trepidus — рухливий, 
дрижучий, італ. — trepick), литовське — trepiti, лотиське архаїчне — 
t'repale*t — po-JtrepaLet*), яке як пише MiihlenJbach у своєму слов
нику лотиської мови (Риґа, 1929), так і походить із староруського 
трепать — sdhwinig-en (гойдатися).

*) Брак відповідних черенок не дає змоги зазначити перше е з гачком, 
а друге з дашком. Також далі чеські цитати мусимо на жаль подавати без 
потрібних значків.
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А проте, передати дане місце Слова буквально: золота і срі
бла ні трохи не потрясати" (як це зробив у своєму перекладі, напр., 
И. Коструба 1928) — виходить і грубо і загадково: в якій формі 
і навіщо жінкам потрясати золото і срібло? Так само можна б спи
тати : що воно жінкам за приємність золото і срібло тримати в ру
ках, гладити, торкати, мацати, милувати, пестити, дзвонити чи 
бренькати ним??? Що воно за диковинний образ, щоб жінки в тяж
кій жалобі за своїми загинулими чоловіками дістали нежданно 
охоту виконувати хоч одну з тих функцій? — Логічно міркуючи, 
прагненням жінок у всіх віках людської історії було завжди одне 
і те саме: приоздобити себе золотом і сріблом. Ця загальна і неза
перечна істина й повинна стати вихідним пунктом при роз'ясню
ванні того місця Слова.

У нашій народній словесності збереглася ціла низка слів, які 
дозволяють розв'язати загадку „трепетання". Тут особливо цікаві 
ті сліди, що їх знаходимо в найстаріших зразках нашої народної 
поезії — в обрядових її формах. Ось в одній колядці читаємо: 

Сестройці, дайте вінок-трепеток,
Вінок трепеток, ией ся трепоче,
Ней ся трепоче, на кого хоче. . .

(Головацький, II, 56)
Що ж це за вінок-трепеток? Це, поясняє інша пісня, епітет 

зілля:
Дунай висихав, зіллям заростав,
Зіллям трепітьом, вшеляким цвітом . . .

(Русалка Дністровая)
Грінченко у своєму словнику поясняє, що „трепетний" — все 

дріжуче, „епітет рослин". Таке трепетне зілля чи вінки-трепетки 
при обрядових обходах бували й позолочувані, напр., золотять 
барвінок на шлюбному „деревці" і на вінку молодої, і згадку про 
це маємо теж у п існях :

Там дівчинонька віночки вила,
Ой, вила, вила, позолотила . . .

(Гол. 3(2), 89)

Таке трепетне зілля знає не тільки поезія українська, але 
й інші, особливо півд. слов'янські. Напр., у чеській пісні маємо:

Podivej se, podivej s*e іта muj venec zelenej,
Jak  ise  nia me-ni kvitka. trepou • . .

(Kott, чесько-иім. словиик)

Квіття і сплетені з нього вінки були найпершою формою оздо
би. Згодом різні назви, що виводяться від слова „трепати" перей
шли й на інші предмети з тією самою функцією. Отак І. Верхрат
ський у своїй студії про говір лемків нотує, що там „трепітка" — 
піря на капелюсі (H utfeder, Federibusch), отже, як і вінок, оздоба 
на уборі голови. Збереження цього слова в лемківському говорі варте 
уваги, бо лемківський говір, може найбільше з усіх українських, 
зберіг велику скільтсість архаїзмів. Подібне значення трепітки зна
ходимо і в мові старочеській. Нинішнє traipec походить від уже не
вживаного trepeic (г з обернутим дашком) — die Qtiaste, що на 
Мораві, як пояснює згаданий Котт, називається kyta „яка висить 
на вінках". Подібне значення має і trepec у мові словінській. Мова
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болгарська знає „трепетушя — трепки — висулки" і словник бол
гарської мови Т. Панчева цитує з нар. словесности „злата трепету- 
шя“, що ми можемо перекласти дослівно: золоті трепітки. Вкінці 
словник польської мови Карловіча нотує ftrz-eipotka — „мосяжна 
бляшка в формі коліщатка, пришивана до очіпків". Зате в мові ро- 
сійскій ми нічого з подібним значенням знайти не змогли, імовірно, 
такого значення там узагалі й не було. Автор „Задонщини" Софо- 
ній-рязанець переніс слово „трепати" у свій твір зовсім механічно 
і без ніякого глузду, доказ, що він взагалі не знав про що мова.

З наведених прикладів бачимо, що „трепеток" чи „трепітка" 
має різні визначення, але всі вони зводяться до одного — до при
краси убору голови — вінка, капелюха, очіпка тощо — і то при
краси рухомої — в формі нависної, „трепетної" оздоби. Звідси 
можна зробити перший висновок: „трепітка" — нависна прикраса; 
„потрепати" — оздобити нависною, „трепетною" прикрасою. По
дібно старі римляни, маючи слово brattea, що визначало металеві 
бляшки для нависних прикрас, витворили з нього й дієслівну фор
му : imhratteare — почепляти браттеї (див. Dictionary of Greek and 
Roman Antiquities, John Murray, London 1901).

Щоб уповні зрозуміти це толкування, ми не можемо мислити 
категоріями оздоб теперішніх, а мусимо поглянути на те, що уяв
ляла собою оздоба на території України в часах Слова о Полку 
і перед ним. Вже Геродот (І, 215) нотує, що скити убори голови 
„прикрашували золотом". Можна сказати, що у всіх періодах істо
рії на території України існувало особливе замилування носити 
саме оздоби иависного типу. І. Толстой в An.tiqu.ites de la Ru-s-sie 
Meridionale згадує про те, що численні ковти з грецьких часів, 
знайдені в Керчі, належать до тих важких і переладованих підвіс
ками (pende toques) моделів, уживання яких, підо впливом Сходу, 
викликувало насмішки грецьких та римських письменників. 
У грецьких часах на півдні України існувала високорозвинута бі- 
жутерійна індустрія, і її вироби вважаються одним з найбільших 
досягів грецького мистецтва. Про це пише Lu-eibter, в ReaU'exicoit 
cieis klassisohen Alit-етturns (430) і Hanper’s Dictionary of Classical 
L iterature iand Antiquities (249). Ту традицію в цілості перейняла 
доба візантійська з її переладованістю підвісками, особливо монет
ними. Археологічні розкопки дозволяють нам відтворити вигляд 
оздоб часів київської культури. Тут особливо характеристичні були 
звитки в формі латинської букви S, на які причіплювано довгі дар- 
мовиси, що спадали до рівня плечей. Також ношено металеві вінці 
і пов’язки з нашитими кільцями і плитками. Але особливо багато 
знаходимо в українських скарбах усяких сережок і ковтів, які були 
виробами місцевого промислу, як це свідчать знайдені в Києві 
форми для відливів.

Якого походженя не були б ті нависні оздоби, головною їх 
прикметою була, власне, рухомість. На це вказує і назва — ковти, 
яку Н. Кондаков у своїй книзі, присвяченій київським скарбам 
(„Русскіе клади", СПБ, 1897) так і пояснює: „ковт означає річ, що 
колишеться, гойдається". Ношено їх у вухах при сережках і їх від
міною були бовти — нависні оздоби на вінках чи діядемах, почі- 
плювані звичайно на ланцюжках. Таких речей знайдено багато 
в Києві, Каневі, Чернігові, Галичі і ін. місцевостях. Всі ті ковти 
і бовти в археологів сьогодні мають загальну назву дармовисів або 
підвісок.
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У світлі сказаного функція „потрепати злата и сребра“ стає- 
зрозуміліша і ми можемо цей вислів сформулувати як „почеплятгі 
золоті і срібні підвіски", тобто всякі ковти і бовти. Первісне зна
чення „потрепати" у звязку із золотом-сріблом загубилося разом 
з тим, як зник даний рід оздоби і нам сьогодні бракує такого су- 
часного слова, щоб ним передати старе. Подібний процес, але вже' 
пізніший, перейшло і слово „ковт", яке походить від дієслова „ков
тати", сьогодні вже не вживаного. Більш архаїчний словник Желе-* 
хівського ще нотує ковтати — poc'k-en, amsehLagen, ковток — Ohr- 
gehange, але вже Грінченко знає тільки ковтки — сережки, а „ков
тати" в нього має тільки одне значення: „проковтнути". „Почепля- 
ти золоті і срібні підвіски" можна б передати ще краще як „поче- 
пляти золоті і срібні трепітки". Тоді це буде реституція старого 
і забутого слова, яке варте того, щоб знову зайняти місце в живій 
мові.

Отже, „злата и сребра ни мало того потрепати" в основному 
маючи значення „потрясати", на тлі того, що ми розглянули, наби
рає значення далеко ширшого. Іде не про те, щоб золото і срібло 
просто брати в руки і ним потрясати (чи торкатися, гладити, брень
кати ним і т. д.), а щоб ужити їх для оздоби убору голови у формі 
різнородних нависних оздоб — трепіток. Ми справді можемо тільки 
подивляти поетичну майстерність автора Слова, який даючи кіль
кома штрихами свій знаменитий лемент руських жінок за своїми 
чоловіками, на кінці не забув згадати і за „вічно жіноче" їх харак
теру: що прийшов кінець.також і їхнім оздобам, що їх вони діста
вали від своїх чоловіків шляхом купна чи воєнної здобичі. Проте, 
молена б висловити ще одне дуже ймовірне припущ ення: що в часи, 
коли автор Слова творив свою поему, не було в звичаю, щоб вдови 
носили оздоби із золота і срібла. Тоді даний пасаж Слова буде 
просто ствердженням факту їх вдовицтва. Ми тримаємося саме 
цього останнього погляду.

Як бачимо з усього, в усній словесності українській та інших: 
слов'янських народів збереглися сліди, які дозволяють нам не 
тільки зрозуміти одне дотепер не зовсім ясне місце Слова о Полку, 
але й посередньо відтворити цілу низку культурних споріднень 
у ділянці словотворення, археології та мистецтва тієї далекої доби, 
в якій творилася наша знаменита поема.

В. Ч.

Дещо про дещо
У своїй статті „Критика ювілейного видання »Слова о полку Ігореві*" 

(;,Київ“, ч. 1, 1952 p.), С. Гординський відгукнувся між іншим і на мою  
рецензію, що була надрукована в журналі „Нові Дні" за 1951 р. Передусім він 
заперечує мою думку про те, що в його переспіві „Слова“ „римування не скрізь 
добре". Гординський пише, що я „помішав тут точні рими з асонанціями, які 
е двома зовсім різними принципами римування". Річ, тут звичайно, не в „помі
щанні", бо різницю між точною римою і асонансом знає кожен, але асонанси 
„мають свій власний ефект" (слова Гординського) тільки тоді, коли риму
вання наскрізь побудоване на них. Так, у 20-их роках Т. Осьмачка часто свої 
поезії римував асонансами, обминаючи свідомо точні рими, і це в нього вихо
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дило цікаво й оригінально (хоч тоді це взагалі був „модний" засіб римування). 
 ̂Як же він пізніше, наприклад, у „Поеті", за наявности майже 99% точних рим, 
дав „стерта — поета", ще —  видовище" (тут наголос!), „уже — лише", то ці 
випадки справляють враження, що поет просто не впорався з технічними труд
нощами римування. А згадаймо, яку красу дав П. Тичина, використавши наго
лосові перебої такого типу, як в отому „ще —  видовище", коли свідомо на 
;льому побудував в одній із своїх поезій усю систему римування: „вика — 
соняшника"! Таких же „проривів", як ото в Осьмачки, не можна виправдувати 
навіть у Шевченка (як це робить Гординс.ький), і нам було б приємніше, якби їх  
у цього нашого найбільшого поета зовсім не було. А втім, у Шевченка наявність 
таких проривів можна пояснити ще й тим, що трохи чи не більшість його тво
рів була опублікована як посмертна спадщина, цебто без остаточної авторської 
редакції. Отож про такі „прориви" я говорив і в рецензії на переспів С. Гор
динського. У нього я відзначив такі дефектні рими, як от „хижих —  Немизі", 
„криці — річці", що побудовані на галицькій вимові м’яких зубних (в Галичи
ні ж вимовляють — „Нимижі", „кричі", „річчі"), та таких як „переміг —  швид
ких", що побудовані на галицькім же приглушуванні дзвінких приголосних 
перед глухим та наприкінці слів (у  Галичині вимовляють „переміх"). Не запе
речивши того, що я сказав про рими типу „хижих — Немизі" (просто не від
гукнувся на це),Гординський про друге явище каже, що це „аж ніяк не є льо
кальною рисою, невластивою східним українцям". І на доказ цього наводить 
приклад з поезій М. Рильського „батіг —  молодих", „мох — тривог", „бризка — 
колиска". Але, тюперше, хто сказав, що в Рильського дуже добре римування? 
Він, як і Олесь, видимо, не надавав римуванню великої ваги, не дбав про нього 
так, як, наприклад, Тичина. А подруге, ці приклади свідчать не про східно
українську вимову, а про вплив російської літературної мови, зокрема риму
вання в російських поетів, що до них Рильський ніколи не був байдужий, 
а Пушкіна навіть своїм „великим учителем" називав. А втім, таких прикладів 
можна назбирати більше в текстах східно-українських поетів, є вони й у Ось
мачки (Бог — вдвох, вниз — притис). Треба, правда, сказати, що виникати це 
явище може необов’язково тільки під впливом російської поезії, його може 
спричинити й певна недбалість щодо точности римування, та й точність може 
-бути більша чи менша. Одне тільки ясне, що воно не базується на східно
українській вимові, як думає Гординський, бо ця вимова не допускає приглу
шування дзвінких („Бох" замість „Бог", „внис" замість „вниз" тощо). Далі 
Гординський обороняє вжиті в нього слова й вислови „піють кури", „вмачаю" 
і „цвіти". Перші два явища він боронить за допомогою Грінченкового слівника. 
Але в Грінченковім слівнику є тільки перше, а другого, всупереч твердженню 
Гординського, немає. Та саме на цьому першому прикладі дуже легко переко
натися, що Грінченків слівник, як слівник народної мови, не може бути міри
лом нормативности: „піють" уже тепер такий архаїзм і вузький льокалізм, що 
ійого ніхто не зважиться вжити, кажучи про співання, та й „співають" звичайно 
не „кури" (тепер множина від „курки"), а „півні". Другого «прикладу, кажу, 
В Грінченка немає зовсім, бо в тому прикладі з Номиса, що про нього згадує 
Гординський, є тільки „вмочати", цебто з „о" в корені, а не „вмачати", 
з  „а"в корені, як у польському m aczac. А я в своїй рецензії якраз і запере
чував цю польську форму, наявну також і в галицькій мові як вузький льока- 
щізм. Щ одо слова „цвіти" можна сказати таке: є в нашій мові „квітка" — і нема 
„квіт" (однина), але є „квіти" (у множині), є „цвіт" як збірне поняття з від
тінком навіть процесу, цвітіння („Цвіт яблуні" у Коцюбинського, „цвіте мій 
рожевий" у Шевченка) і нема „цвіти" у множині. В. Ч.

Від Редакції: Ми звернулися до С. Гординського висловитись з приводу 
завваг В. Ч., на що Гординський відповів, що йому дуже приємно знайтися 
в товаристві Шевченка, Олеся і Рильського, які на його думку не вміють добре
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римувати. Що ж до трьох слів, за які сперечається В. Ч., то Гординський при
знається до помилки в цитуванні слова „вмачати", якого в Грінченка і справді 
н е м а є , є тільки „мачати“. А щодо „кури піють", то народна поезія знає власне 
тільки „кури піють“ і збереження цієї старої форми в переспіві, хай і не згідне 
з сьогочасним станом філології, доказує тісний зв’язок Слова з українською 
народною словесністю. Також „цвіти“ в множині (зам. квіти) ужив у переспіві 
тільки тому, щоб зайво не зміняти зовсім зрозуміле слово, тимбільше, що така 
форма, яка є в Слові стверджена і народною поезією (Ой, ти будеш синій цвіт, 
а я буду жовтий цвіт. Будуть люди цвіти рвать. . .  — Лисенко, Збірник укра
їнських пісень II, 18). Якби змінити в цій поезії „цвіти“ на „квіти", то ввесь 
поетичний ефект пропав би — доказ, що часом поезію треба обороняти від 
філологів.

Б огд ан  Кравців

До проблеми Тура -  Сварога -  Трояна
Сторінка із „Мітології Української Землі"

(Закінчення)

Із згадок в Хроніці Малали і в Слові Христолюбца можемо* 
виводити ствердження, що Сварог був батьком богів і що його 
синами були — бог сонця Дажбог і неназваний бог вогню, що 
його визначено тільки Сварожичем, значить сином Сварога. Але ж 
майже в усіх згадках про словянського „прабога“, „батька богів" 
і „найвище божество неба" є теж про те, що цей єдиний бог поси
лає блискавку і грім. З цього можна висновувати, що був він теж 
і володарем чи батьком грому і що бог грому, або й сам Сварог,» 
мусів бути третім із Сварожичів. Тоді у випадку Сварога ми. 
мали б до діла з головним, чи пак єдиним богом Прокопія у трьох 
постатях — богів сонця, грому й вогню.

Що так воно мусіло бути, доводить і порівняння цієї старо
слов’янської і староукраїнської трійці богів із такими ж трійцямад 
богів в інших стародавніх народів. Сумерійці визнавали бога по
вітря Енліла, що разом з богинею повітря Ііінліл дали життя 
Нанні, богові місяця, сином якого та богині Нінґал був Уту, бог 
сонця.36 Урартською трійцею богів були — Галді (за всякою 
правдоподібністю бог неба), Тейшеба і третій бог сонця, що його 
назва залишилася невідомою (пізніший вавилоио-ассирійський 
Ш амаш ); ця черга залишилася завжди точно окресленою.37 Асси
рійською трійцею богів були : Аіпиіур, Аддад, ІІІамаш (бог сон
ц я ) .38 В релігії Вавилону бог сонця Шамаш був сином бога-мі- 
сяця Сіна і вони обидва творили трійцю разом з богом повітря 
й погоди Рамману або Аддаду.39 Індуська трійця богів Трімурті 
(або Трі-дівам), що до неї входили Брагма (творець), Вішну 
(охоронець) та ПІіва (винищувач), була первісно трійцею богів 
неба, сонця й вогню 40. Цю трійцю зображували часто в постаті 
триголового бога (Триглав!) 41. В єгипетських папірусах збере
глися леґенди про первісну трійцю богів Тума або Неб-ер-зера, 
що створив себе сам і що з нього пішли Шу і Теф иут42. Трійця 
Гомерових богів — братів Зевса, Посейдона і Гадеса була репре
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зентацією неба, моря і підземелля. Римську (пізнішу) трійцю 
визначували Юпітер, Юнона й М інерва43. В Ґерман трійцю го
ловних богів творили Водан (бог неба) із Донаром (богом грому) 
та Фро (Фрейром — богом сонця) 44. Маємо бога в трьох поста
тях, чи пак триголового в Триглаві поморських слов’ян, що його 
святиня була в Штеціні. Існує триголовий бог і в кельтській міто- 
логії під назвою Цернунос і зображення його в постаті рогатого 
бога над биком та оленем з двома постатями поруч маємо на ґалло- 
романськім вівтарі, знайденім у Раймсі, як теж у релієфі людини- 
■бика, знайденому в Нотр-Дам в П ариж і4Б.

Як не підходити до староукраїнської трійці богів чи прий
маючи, що її творили три Сварожичі — грім, сонце і вогонь (Пе- 
рун, Дажбог і ?), сини бога неба Сварога, чи третім членом цієї 
трійці був сам таки Сварог, треба стати на тому, що коли вона 
існувала в старо-українській мітології, то мусіла мати своє визна
чення і свою назву.

Цим визначенням, цією назвою могло бути єдино слово 
Т р о я  н, отой, що про нього згадує і „Слово о полку Ігореві", не 
називаючи богом, і що згадки про нього як бога ми маємо і в Хож- 
денії Богородиці по мукам (список X II віку, виданий Срезнев- 
ським), де Троян названий на першому місці „Трояна, Хьрса, Ве- 
леса, Перуна на богьі обратиша" і в „Лйтопис-і русской литера- 
турн", кн. V. вин. 2, стор. 5: „И да бнша разум'Ьли многии чело- 
віци, и в прйльсть велику не внидуть, мняще боги многи: Перуна, 
и Хорса, Дия и Т роян а"46. До того треба додати і підкреслити, 
що як подає Словник Гріиченка в сучасній українській мові слово 
троян — визначає б а т ь к а  т р ь о х  с и н і в - б л и з н ю к і в.

З того погляду дуже близько до правди підійшов американ
ський історик, Юрій Вернадський у своїй цитованій вже книжці 
„Київська Русь“. Він пише, що на його думку „Троян, як і Три- 
глав мусить походити від числа т р и .  Коннотація (супровідне 
значення) є все ж таки ріжне. Остання назва мусить бути засто
сована до трійці Сварожичів. Троян — доводив він — був епіте
том Сварога їх батька. Це можна підкреслити й тим, що в україн
ській мові т р о я н  визначає „батька трьох синів" (близнюків) 
і ця назва мусіла існувати в староруському. Вона дуже підхожа 
для Сварога. Ідея трійці відігравала видатну ролю в Індо-Арій- 
ській мітології, і Діва (Небо), синонім Сварги, мала теж пара
лельну форму Трідіва" 47.

Дотеперішні дослідники й інтерпретатори Слова відкидали 
можливість дошукуватися в Трояні із „Слова о полку Ігореві" 
однієї із головних постатей староукраїнської мітології. Перетц 
у своїй, цитованій вже нами, праці, розглядаючи спроби пояснити 
назву Трояна із Слова, не брав до уваги цілком „фантастичних 
домислів (вони здебільша і були такими! — Б. К.) в ділянці 
давньо-слов’янської мітології". Інші дослідники намагалися по
яснити назву Трояна в Слові, виводячи її від імени римського ці
саря Траяна, чи взагалі, намагаючись викинути цю назву з тексту 
Слова. Не маючи можливости обговорити подрібно всіх тих гіпо
тез (література про самого тільки Трояна в Слові нараховує вже 
сотки позицій і вимагає окремого обширного розгляду; короткий 
огляд цих гіпотез подає і Перетц, й А. С. Орлов та інші дослід
ники „Слова"), ми перейдемо до розгляду, чи можна пояснити 
дотичні місця із Слова зібраним нами в цій статті матеріялом.
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В „Слові о Полку Ігореві" Троян названий чотири рази. 
Вперше згаданий він у зверненні до „соловія старого времени" 
Бояна, „аби тьі сіа шгькьі ущекоталт>, скача, славію, по мьіслену 
древу, летая умом подт» облаїсьі, свивая слави оба поли сего вре- 
мени, рища вх тропу Трояню чрест» поля на гори". Оцю то „Троя- 
иову тропу визначувано як дорогу військ римського імператора 
Траяна на Балканах, то як „Траянові вали", які збереглися в До- 
бруджі і в південно-західній Україні (понад Россю) та под. Да
леко простіше визначити „тропу Трояню" як шлях нічної ман
дрівки святорогого місяця-князя, символ й уосіблення володаря 
неба, батька богів Сварога. Погоджується з тим і змістово і по- 
етичио-образово й само звернення до Бояна, як „соловія", пташки, 
що співає здебільша тоді, коли світить місяць. Аналогію до тропи 
Троянової „через поля на гори" маємо і в сучасних українських 
народніх колядках, де „перший товариш — ясен місячик" нахва
люється „зійти із вечора пізно і освітити гори-долини".

Вдруге згаданий Троян у патетичному виклику автора „Сло
ва" на початку уступу,. сповненому гіркого жалю й докору, про 
крамоли й усобиці на Руській Землі, коли „погьібашет жизнь 
Даждь-бога внука", коли „Бьіли вічи Трояни, минула л іта  Яро
славля". Зміст і нота цього місця — це згадка про колишні ^обрі 
і славні часи, про золоті віки в історії Руської Землі. Знову ж ло
гічним поясненням цього місця може бути те, що Сварог-Троян 
був головним богом русичів, унуків Дажбога, почитаним із давніх- 
давен на цій землі, володіння якого перейшло вже до історії і вви
жалося в пам’яті не тільки поетів, але й звичайних людей золотою 
добою, старими добрими часами, коли не було ні чварів, ні між
усобиць.

Зв’язана із згадкою про „Троянові віки" теж і згадка про 
„Землю Троянову" в патетичному виклику після поразки над 
Каялою, що „Вт>стала обида вт> силахь Дажьбожа внука, вступила 
дівою на землю Трояню, втьсплескала лебединими крили на 
синімть морі, у Дону плеіцучи, упуди жирная Бремена". Ця згадка 
тільки підтверджує, що йде не про кого іншого, а про Трояна, як 
найвище божество старої Руси-України, володаря і символу цієї 
землі. З цього погляду дуже прикметна в цьому і попередньому 
уступах Слова згадка про „Дажь-божа внука". Цікаво тут згадати, 
що колишня грецька назва для українського Причорноморя — 
Таврія — визначає Турову землю і на мапі Ебсторфа з X III  ст. 
Україну символізує тур та олень48 („туря-оленя" з українських 
колядок!). Тур же, як це- ми показали вище, був уосібленням не
бесної сили на Україні ще в часах Трипілля.

Так само, як і другу згадку про віки Троянові, можна пояс
нити теж і четверте місце із „Слова о Полку", що завдало най
більше мороки дослідникам: „на седьмомт> в іц і  Трояци врт>же 
Всеславт, жребій о дівицю себі любу". Володарем часу, віків і ро
ків була завжди божа сила й одну із одиниць часу визначувано 
і навіть названо за змінами небесного світила -— місяця. Так, як 
сьогодні говоримо ми „року Божого", так мабуть і в минулому 
називано „божими" в нашому випадку „Трояновйми" віки. Зреш
тою і конкретне визначення сьомого віку тут на місці. Дія Слова 
відбувалася — за тодішньою книжною (біблійною) рахубою 
ч асу — на с ь о м о м у  тисячолітті від сотворення світу. Згіаданий 
автором Слова Всеслав, почав володіти 1044 року і помер 1101
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року, за тодішнім літочисленням 6609 року, значить в с ь о м о м у  
столітті с ь о м о г о  тисячоліття від сотворення світу.

До подібних, а то й ідентичних висновків щодо Трояна, ви
словлених тут за нашою, цитованою уже, статтею у ювілейному 
виданні „Слова" (Філядельфія, 1950), дійшов водночас совєтський 
учений Д. С. Ліхачев у своїй новій праці „Исторический и поли- 
тический кругозор автора „Слова о полку И гореве"49. Розгля
даючи чотири згадки про Трояна в „Слові", Ліхачев доводить, 
що „в усіх отих значеннях слово Троян може бути зясоване задо
вільно тільки в тому випадку, коли ми приймемо, що під Трояном 
треба розуміти якесь руське поганське божество". Відходить Лі
хачев від наших міркувань тільки з вияснюванні четвертої згадки 
про „віки Троянові", зясовуючи, за середньовічними уявленнями 
про число „сім", „седьмой век" як останній із дохристиянських 
і поганських віків, віків Трояна.

Коли прийняти, що Сварога-Трояна почитано у вигляді свя
щенного бика (тура), то існування його культу можна засвідчити 
теж і згадками в писаних памятках. В Хроніці Нестора, в уступі 
про смерть Всеволода Ольговича (1146 р.) говориться, що кияни 
зібралися після його смерти в „Туровій божниці" і прикликали 
туди Ігоря. З цієї згадки про „Турову божницю" деякі польські 
вчені (Рожнєцкі, Брікнер), а за ними й українські (проф. Роман 
Смаль-Стоцький) вивели гіпотезу про те, що в Києві існувало місце, 
де варяги почитали свого нордійського бога Тора. Після зникнення 
поганства назва цього місця залишилася і її прикладено навіть до 
якогось християнського храму б0.

Не заперечуючи, що з семантичного, як теж первісно-мітоло- 
гічного погляду „тур" і „Тор" могли мати щось спільного, ми ду
маємо, що в світлі вище сказаного тут могла бути мова тільки про 
староукраїнського бога Тура-Сварога-Трояиа, який мусів мати свої 
храми і в Києві і в інших містах дохристиянської доби, реманентом 
чого залишилася до 12 віку якась будівля для відбування зборів 
и. н. „Турова божниця". Про те, що на Україні почитано якогось 
бога Тура, говорить і згадка в „Синопсисі" (історична праця X V III 
віку, надрукована першим виданням в Києві 1674 р.) цро шану
вання на Україні разом із „богом праздничим" Колядою теж і „Н*Ь- 
коего Тура сатаньї" („К сему на тьіхже своих законопротивних со- 
борищах и нікоего Тура сатану, и прочія богомерзкія скаредьі 
измьішляюще, воспоминают" 51.

В стародавніх слов’ян існував культ Тура-Сварога-Трояна під 
різними іменами, але всі вони в своїй основі мали ті ж символи 
й атрибути. Балтійсько-словянський Сварожич, що за свідченням 
Тітмара Мерзебурського (X—X I вв.) мав свого ідола в Ретрській 
святині, і що був мабуть ідентичним з Радеґастом, богом сонця 
і війни, мав на своїх грудях зображення голови бика 52. Ідентичним 
з цим Сварожичом, чи може точніше самим Сварогом, третім 
в трійці богів, був і західно-слов'янський Яровит, і північно-сло- 
в’янський, докладніше московський, Ярило і румунський Скалоян 
або Калоян, що його називають таки ж Т р а я н о  м. З того погляду 
цікаве згадане вище названня місяця в українській весільній пісні 
„яроженько", бо воно може дати деяку вказівку на походження 
назов „Яровит" і „Ярило" (ярий ріг?). Беручи до уваги наявність 
залишків культу бика (тура) в усіх слов'янських народів, пише 
російський учений Н. С. Державін, що „спорідненим божеством із
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Ярилом у  всіх Словян був бог Т у р, бог сонця і ПЛОДІОЧОСТИ, він 
же водночас — бик, часто засвідчений в топонімічних назвах на 
величезному просторі Східньої та С ередньої Европи . . .  Про бога 
Тура багато згадок теж і в слов’янському фодкльорі, як про бога 
сонця і світла; він виступає тут у вигляді багаторогого, або золото- 
рогого тура або тура-оленя (олень тут символом іншого божества — 
Б. К.)> барана з золотими рогами і т. д." 53.

Матеріялу для підтвердження нашого здогаду, що роги, осо
бливо ж турів (биків) відогравали певну культову ролю і були 
коли не символами то атрибутами божеств неба, ми навели вже 
чимало, особливо ж із ділянки археології і порівняльної мітології. 
Ііа цьому місці доповнимо його тільки кількома прикладами для 
ілюстрації культового значення рогів. На місці колишньої Ольвії 
(над лиманом ріки Буг) розкопано в 1947 році руїни святині IV до 
I I I  .століття до Хр. В одній із культових ям біля святині знайдено 
10 рогів тура, уложених дбайливо на подобу в інка64. Інтересний 
відгомін культу рогів маємо в леґенді про золоті роги короля вужів, 
записаній ГІеткевічом на Річицькому Поліссі, що їх король вужів 
може скидати й обдарувати ними щасливу людину Ь5. Хведір Вовк 
подає теж цікавий звичай, що молоду відвозять з дому матері до 
чоловікової хати волами із позолочуваними рогами б6.

Сербська казка (кінця X V III і початку XIX віку), про короля 
Трояна з козиними вухами, що її прихильники гіпотези ідентич
ності! Трояна із ,,Слова о полку Ігореві" з римським імператором 
Траяном, приводили на доказ „боготворення" Траяна в с ім а ... 
словянськими народами, може бути тільки підтвердженням наших 
здогадів про звязапість культу місяця з культом бога Сварога- 
Трояна. Зміст бо тієї казки такий (подаємо за А. С. Орловом 57) : 
„їздив той король кожної гточі до Срему до своєї милої. їздив він 
н і ч ч ю  тому, бо боявся, що його розтопить с о н ц е .  У милої 
король Т р о я  и залишався до тієї пори, поки його коні з’їдять 
обрік і поки ие з а с п і в а ю т ь  п і в н і .  Раз чоловік чи брат його 
милої вирвав півням язики і насипав Трояновим коням піску за
мість вівса. Не чуючи співу півнів, Троян забарився і на поворот
но лі у шляху його розтопило сонце" (всі підкреслення наші — 
Б.'К.). Навіть людина, мало ознайомлена з мітологією і фолкльором, 
признає, що в даному випадку маємо до діла із мітом про місяць 
і сонце, мітом дуже важливим, в нашому випадку, бо в нім о-той 
місяць (князь) названий „царем Трояном".

Дотеперішні дослідники старослов’янської мітології, цитуючи; 
згадку із Хроніки Малали про те, що Сварог відповідав грецькому 
Гефайстові, не звертали (крім одного Махаля 58) уваги на те, що 
він визначений там як засновник леґальцого подружнього звязку 
і що це Сварог встановив закон, щоб кожен чоловік мав тільки одну 
?кінку і що хто порушить цей закон, буде кинений у вогняну піч,. 
З тим бо моментом вязалася б багата наявність ремінісценцій’ 
культу бика в українських весільних обрядах і звичаях, де він 
виступає в ролі саме такого покровителя (протектора) подружжя 
і де він уосіблений весільним хлібом „короваєм" (основне, зна
чення— рогатий;!), іцо спікши його співають хвалу печі, що вона 
„ б и к а ,  п р и в е л а " .  Інтересні з того погляду і численні згадки 
ііро бика у весільних піснях, що їх хочби цитує Хведір Вовк 
у своїй праці про „Шлюбний ритуал та обряди на У країпі"69, ви
водження т у р а  під час перезви („Чи це тур, чи туриця, чи
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хороша молодиця", як і вкінці телс те, що і в весільних ПІСНЯХ 
завжди на першому місці — місяць, не сонце (пор. „Де ж ти був, 
що ти чував, святий короваю? — Бував же я, чував же я місяця 
з зорею!" або пісню про коровай „ясний красний, як місяченько" 
і т. ін.).

Наприкінці хочемо сказати, що наша гіпотеза про те, що культ 
Сварога-Трояна розвинувся з первісного культу бика й місяця, як 
і про те, що Сварог визначає насправді не що інше, а с в а - р о г и й .  
значить: світло-рогий, яро-рогий, свято-рогий, священно-рогий, дає 
можливість визначити і пояснити чимало постатей богів і божеств 
із мітології інших стародавніх народів і відкрити незвичайно цікаві 
звязки та споріднення цих божеств із постаттями старо-слов’ян
ської і старо-української мітології. Але ця тема виходить поза межі 
нашої спроби інтерпретації постаті Трояна, головного божества 
в мітологічному світі „Слова о полку Ігореві", і вимагає окремого 
•основного розгляду.
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ЗАМІСТЬ РЕЦЕНЗІЇ

Б е з  к о р е н я
(З приводу збірки О. Веретенченка „Дим вічности“)

З ім’ям Олекси Веретенченка в’яжуться наші спогади про весну 
1941 p., коли появилася його дебютова збірка „Перший грім". Тоді 
чомусь багато хто з харківських поетів займався однойменною те
мою. Друкувалися в часописах вірші такої назви Геннадія Береж^ 
ньова, здається, Тереня Масенка, Степана Крижанівського. Один 
наш знайомий поет, що йому, сказав би проф. Радзикевич, так і не 
вдалося вибитися, більше цікавився громами і бурями пізнішими, 
що бувають в середині літа, після полудневих спек. Досить добре 
йому вдавалися описи поламаних гілок, що обряснілі соковитими 
плодами безсилі були боротися з вітром. Докладно змальовувалось 
оббите яблуко, разом з листками, на мокрій траві. Але саме ця до
кладність і, взагалі, перебільшена увага до деталів усувала всяку 
можливість алегорії, так що всі тодішні периіі громи, чи просто 
громи, лишалися звичайними, більш чи менш правдоподібними, 
малюнками названих явищ. І тому зовсім інше враження справила 
на читача глибше задумана збірка Олекси Веретенченка.

Байдуже перегорнувши сторінки з обов’язковим славослов’ям 
на адресу Леніна, Сталіна і партії, ми знайшли там цілий ряд пое
зій, що, в атмосфері суцільної казармівщини, здалися нам справж
нім повівом свіжого вітру, життєдайним усміхом весняного про
киду. В багатьох віршах молодий поет з непідробним хвилюванням 
бодай намагається зобразити те, що найменш подобається больше- 
вицькій літературній критиці і що є найпершою ціллю всякої ху
дожньої творчости — незалежний ні від чого і рідний тільки Богові 
світ власної душі. Тодішні літературні наглядачі це легко помітили 
і не випадково у своїх рецензія;*, у даному розумінні, однаково були 
настроєні супроти „Першого грому" О. Веретенченка, як і супроти 
одночасових (приблизно) за появою „Поезій" В. Свідзінського.

Наведемо тут (з пам’яті) одну річ тодішнього Веретенченка* 
яка, хоч і має цілий ряд недоліків, все ж здається нам найхарактер
нішою для всього того кращого, що можна знайти в „Першому 
громі":
„Стихли шуми ранньої пітьми, В темну хмару молодик зайшов, 
Осипались віти ясенові. Довго ти дивилася угору.
Пам’ятаєш, як стояли ми Та в очах, де я шукав любов,
У саду вечірнім на розмові? Я побачив відблиск метеору.

Певно, ми погодимося з кожним, хто буде закидати цій поезії 
брак доброї композиції, бо, наприклад, не вдасться заперечити, що 
поважний і навіть урочистий тон оцих „У саду вечірнім" і „на роз
мові" мало підготовляє до сприйняття такого (головним чином за 
емоцією) несподіваного фіналу, як „відблиск метеору" „в очах, де! 
я шукав(?) любов". А разом до обох цих компонентів уже зовсім 
мало підходить наскрізь бурлескний „молодик", що його можна 
виправдати хіба тільки Фетовим „На заре тьі ее не буди". Сенсова ж
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сторона згаданого фіналу однаково мало задовольняє своєю оче
видною банальністю, бо, суцільно ґрунтуючись на базаровому „ні
гілізмі", вона, звичайно ж, не може шукати собі порятунку навіть 
в імпресіоністично-естетичній концепції Бодлера чи'Мопасана. Але 
всі ці очевидні недоліки не заважали сподіватися від автора таких 
прекрасних, хочби в звуковому відношенні, рядків, як „Стихли 
шуми ранньої пітьми, Осипались віти ясенові" і „Довго ти диви
лася угору", справжніх літературних успіхів у майбутньому, осо
бливо, коли для нього стане можливим вільно працювати над сло-і 
вом, без нагляду сталінських борзописців.

В роки війни ми з приємністю довідалися про перебування
О. Веретенченка поза залізною заслоною. Його випадковим літера
турним виступам тоді, а також уже тепер, на еміграції, хоч вони 
й дивували нас часто майже абсолютною відсутністю в них якихсь 
художніх досягнень, ми воліли не надавати великого значення, спо- 
діваючися, що все це, мовляв, не те, що Веретенченко може на
справді дати і що він, мабуть, ховає у своєму зошиті. Але вже з ви^ 
ходом у світ його „Диму вічности" (Дітройт, 1951) доводиться нам: 
з превеликим жалем констатувати суцільне фіяско наших невиправ
даних надій або, можливо, і справді цікавого колись поета.

Пробачливо поминаючи той факт, що звичайно карикатури 
зовсім не надаються для обкладинок до збірок ліричних поезій 
і що механічно взята у Сковороди оця сполука двох слів — Дим 
вічности — ніяк не усвідомлена автором книги, уже на перших 
сторінках ми змушені не приховувати нашого глибокого розчару
вання. Бо що це таке „вицвіла казка"? Яка різниця між холодом 
і льодом, коли до них порівнюється серця людей? І іцо це за такий 
мотив — просити води? Де бачив автор таких несамовитих „мужи
ків", що вони „Із криком, галасом і свистом" бігли з села і „стягали 
чоботи з мерців"? Таке може, правда, приснитися і воно може щось 
означати, але в усякому разі не ту обставину, що автор, мовляв* 
намагається все зігріти „своєю ніжністю, любовію своєю".

Безконечне нагромадження ніякою доцільністю не виправда
них словосполук, як от: „Плюндрують, крадуть, палять без роз- 
бору" (наче авторові котіче треба було сказати, що краще палити 
з розбором), „Закричали птиці з вишини" (могли вони закричати 
і над головою, і здалеку, і, взагалі, могли закричати), „Якийсь не
добрий знак віщують крики птиць" (в логічніше збудованому ре
ченні, це означає, що згадані крики птиць автор сприйняв, як не
добрий знак), примушує нас просто дивуватись, як може автор 
явитись таким байдужим до найелементарніших вимог грамотної 
творчости. В цілій збірці, при найбільшім ентузіязмі, не вдається 
нам знайти майже-жодного рядка, що вказував би на авторове бо
ління словом, на його глибше відчуття ритму, звучання того слова, 
на відчуття неповторности, непідмінности образного сенсу.

Скажуть нам, що ми надто вимогливі, що так можна причіпи- 
тися до кожного вірша. Але чому ж наведена нами на початку 
поезія з „Першого грому" так добре відповідає цим вимогам? За
мість „метеору" там не можна вжити жодного іншого поняття, ні 
„неба", ні „зірки", ні „місяця", бо всяка така заміна дасть нам може 
й добру, але вже зовсім відмінну поезію. Мотиву чогось байдужого, 
холодного, мертвого, можливо, марного — нічим у даному випад
кові не можна було так яскраво викликати, як тим словом, що його 
написав поет. Рівнозначне повинні ми сказати і про рядок, зв’яза-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ний римою з „метеором". Бо це стосується коленої справжньої пое
зії, коленого оригінального художнього твору, що є неповторним чу
дом, глибоко правдивим, ніби нерукотворним і через усе це (як 
хочуть його приклонники) існуючим.

З цього погляду майже всі поезії „Диму вічности" не існують. 
Вони не мають ніякого свого обличчя, своєї душі, своєї правди. При 
першому ж дотикові думки похапуєм назбирані „Біль і сльози, 
смуток і печаль" нестримно розсипаються і не допомогають їм дер
жатися купи навіть такі майже каламбурні побудови, як

„Смерть завжди жива на цьому світі,
А життя ніколи не вмира“.

Жодного окресленого враження не лишають також всі оці заялозені 
вже цілими поколіннями сантиментально-недомислені образи ,,CeJ 
лянина", „Сліпого", „Старої", а також якогось комуністичного! 
„Христа", не задоволеного головним чином тією обставиною, щр( 
люди охороняють свою власність, „волаючи: Моє! Не руш!" Ніби 
така їх поведінка незгідна з десятою заповіддю.

Що ж до тих місць, де автор намагається подати складнішу 
свою думку, де він ніби щось глибше відчув, а чи збагнув, йому не 
вдається добитися більших успіхів, ніж їх мають непоодинокі поети 
наші, переважно молодшого покоління. Тут довелося б назвати 
також ім'я Л. Полтави, який, зумівши показати себе в описовому 
вірші „Пані Ґерта" справжнім майстром, вдаючися до медитатив
ного характеру писань, як ось у своєрідній дискусії з М. Орестом на 
тему „чи гарно в лісі", знижається до рівня найнепоправнішого пол 
чатківця і в згаданому випадку заявляє, що там (у лісі) „краще, але 
не найкраще". А II. Легіт висловлюється ще елеґантніше:

„І я збагнув тоді, чому семіт 
Зірвавшися з фашиста ґільйотини,
Свій погляд звів у напрям П алестини. . . "

У Веретенченка думки подібного регістру прорікати змушений 
навіть сам вітер:

„Твоє життя — кохання до нестями.
Забудь . . .  Покинь . . .

Я знав царів, які були рабами 
Своїх рабинь".

Найбільший ефект, за задумом, здогадуємося, повинна становити 
оця ніби океюморонна комбінація — „знав царів, які були рабами". 
Але хіба авторові не відомо, хіба він не відчуває, що згадані царі — 
раби, як і подібні до них живі мерці, короновані раби, невільні 
злочинці, хоч і звучали колись, скажімо, за часів кавелера де Ґріє 
або де Бержерака, свіжо, але десятирядними романістами X IX  в. 
були так скомпромітовані, що тепер згадку про них сприймаємо 
тільки в гумористичному пляні?

Єдино вдалим, виправданим і бажаним у цілій збірці ми 
можемо назвати тільки один вірш — „Прокотились відляски роз
ламу", що від нього треба було й починати авторові і в його руслі 
(відповідно до наявних можливостей) іти і творити Ц ІЛ ІС Т Ь. Обидві! 
строфи цього вірша, не зважаючи на крайню простоту їхньої по
будови, мають усі підстави залишитися в нашій пам’яті, хочби як 
документ часу:
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„Прокотились відляски розламу, Там пробилась квітка жовто-синя
І земля розсипалась кущем, Довго-довго зяяла пустиня,
Стопудова бомба чорну яму Та весна взяла свої права:
Вирила залізом і вогнем. І сказала людям — я ж ива!
Але зовсім несподіваним і незрозумілим на тлі цієї поезії здається 
нам увесь той цикл віршів, що його можна було б назвати „Усе 
чуже в чужім краю". Особливо звертає на себе увагу наступне 
м ісце:
„Що пройшло, вернуть немає сили. А тепер — чужі міста і села. 
Знав би я, що стріну на яву . . . .  І чогось незмірно жаль мені:
Я любив і всі мене любили, Молодість така була весела,
А тепер лиш спогадом живу. А пісні такі були сум ні. ..
Не говорячи вже про те, що заява „знав би я" дуже нагадує нам 
термінологію Остапа Вишні і що нас цікавить, як це п. Веретен-; 
ченко ніяким способом не намагається уникнути відповідного епі
тету на свою адресу, хотіли ми запитати, а що ж, мовляв, сталося б 
тоді, якби він знав? Невже О. Веретенченко залишився б і далі, 
в світі тієї все невелюючої діялектики, де „Я любив і всі мене лю
били" і продовжував писати оди „любимому" Сталіну? І невже та 
цілком консеквентна обставина, що чужий світ виявився насправді 
чужим, затьмарює, а не ще сильніше відтіняє, жовто-синю квітку?

Тут нам нагадалася одна невеличка експресіоністична новеля, 
що ми її якось прочитали в німецькому журналі:

Ішов пустелею якийсь принц і зустрів на своїм путі звичайну, 
невеличку самотню квітку. Принц привітався до неї і запитав, чи 
не зауважила вона дещо раніше таких самих людей, як він.

Квітка відповіла, що справді перед якимсь часом проходив тут 
караван, але вона не може бути певною за долю всіх тих людей, бо 
недавно тут лютувала буря, все навколо рвала і розкидала, а ніхто 
з них не мав кореня . . .

Всього кращого, — сказав принц.
Всього кращого, — відповіла квітка.
Чи не так часом, думається нам, декому з тих, що виховувалися 

в ненормальних тепличних умовах „взаємної любови", коли лю
дина зовсім не прислухається до себе самої, довгий час не чує свого 
власного „Я", в певному розумінні довелось залишитись також без, 
кореня, щоб мати здатність виводити тільки, оці безнадійні рядки:

„Усе чуже в чужім краю,
Ніщо не рідне, друже,
Я сам собі чужим стаю —
І все мені байдуже.

Може це відповідь на всі поставлені нами питання?
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З листів до Редакції
Шановна Редакціє! Як бувший студент Кам’янецького універ

ситету, почуваюся до обов’язку в дечім доповнити статтю Б. Си- 
нснка та спростувати деякі факти. Зачну по черзі, від студентських 
товариств.

Студентське Т-во, яке заложили восени 1919 р. студенти га
личани, називалося не „Академічний Союз", а „Академічна Гро
мада". Головою був Спочатку згаданий Юліян Каменецький, а піз
ніше Юрій Срібний, родом з Надвірної б. Коломиї. їїіслиш  гіа 
його головування „Академічна Громада" як слід розвинулася. Се
кретарем був спочатку Микола Стрільців, а Наталя Стрільчук, опі
сля дружина Ю. Каменецького, була лиш членом Управи.

Не згадав автор і доцента Плевако, що викладав старе україн
ське письменство. Політичну економію викладав не проф. Млцток, 
а проф. Остапенко, що також викладав статистику. Його асистентом 
був Йоанікій ІІІимонович, що опісля викладав на українськім тай- 
нім університеті у Львові. Історію римського права викладач до
цент Завадськнй (галичанин).

Щодо хору, то його душею був Михайло Голинський, відомий 
пізніше оперний співак, уроджеріець Покуття, і його праці нале
жить завдячити, що хор цей дійшов до такого розвитку.

Не згадав шаи. автор, що після польської інвазії університет 
був єдиною екстериторіяльною українською установою в Кам’янці. 
Пригорнув до себе галичан, які не могли вертатись до дому, щоб 
ие попасти до польських таборів смерти. Ректорові, проф. І. Огієн- 
кові належиться найвище признання за те, що він зумів оборонити 
цю нашу твердиню. Роман Коцик

З бібліографічних мандрувань
ЩЕ ДЕСЯТЬ ЗБІРОК ПОЕЗІЙ

Оглянувши в ч. 6 „Києва” (за гру
день 1951) десять нових збірок укра
їнських підсовєтських поетів, беремо
ся з нелегким серцем і за перегляд 
дальших десятьох збірок, виданих, за 
вийнятком однієї (Забіли), в рямцях 
„Декади українського мистецтва і лі
тератури" в 195.1 році. Оформлення 
книжок, особливо ж видатніших по
етів, дбайливе, а то й дуже добре, але 
в порівнянні з їх  же виданими кілька 
років тому однотомниками вибраних 
поезій, в них поезії справді вже таки 
мало. На першому пляні в усьому „ка- 
зьонщина".

Ще в 1950 році видана збірка:
Наталя Забіла: Одна сім’я. Вибрані 

твори для дітей. Харківське книжково- 
газетне видавництво, 1950. 8°. Стор. 
150-{-6нн. Тираж 20.000. Ц. 12.50 крб.

Як і в обговореній уже нами збірці 
Наталі Забіли „Промені", так і в „Од
ній сім’ї" надруковані здебільша дав
ніші вірші. Розділи „Наша батьківщи
на" й „Одна сім’я" — це всуціль одна 
данина офіційній совєтській тематиці: 
Москві, жовтневі, Сталіну, Сибірі, Іл
лічеві — ну й Кремлеві, звідки „до 
е с іх  звертає зір великий, мудрий Ста
лін". Але є в книжці чимало Й добрих 
віршів для дітей. Це ті з циклу „Стру
мок*" і поефіи „Прогулянка до лісу", 
„Сніговик", „Сестрички - полунички", 
„Бджолина перемога", „Пригода з ав
тобусом", „Казка про півника та ку
рочку і про хитру лисичку" і „Чарівна 
хустинка". Мова як і в усіх віршах та 
казках Забіли добра й соковита. Збір
ка ілюстрована якимсь Й. Дайцом, що 
ие ощаджував портретів Сталіна, п’я-
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тикутніх зірок і червоних прапорів. — 
Літ. редактор Петро Панч.

В 1951 році вийшли такі збірки:
Микола Бажан: Вибране. Державне 

видавництво художньої літератури. 
Київ, 1951. 8°. стор. 235. Тираж 5.000. 
Ціна 15 крб.

Однотомник починається обов’язково 
циклом „Його імя“ („Величне, світле, 
радісне ім’я, надія людства, світоч 
правди — Сталін“) і в ньому, — по
рівнюючи з давнішими однотомни
ками Бажана — вже цілком мало вір
шів із старих збірок і раніших поем. 
Нема ні „Будівель", ні „Слова о пол
ку", ні взагалі поезій, що зробили ві
домим прізвище Бажана. Є обов’яз
кові вірші „У дні війни", є й „Сталін- 
градський зошит“, є й написані на 
соцзамовлення „Англійські враження". 
Щ е найбільше свіжости в грузинських 
та узбекистанських поезіях. В узбеки- 
станській „Танцівниці" (що її пере
друковуємо в цьому числі „Києва") 
віднаходимо давнього Бажана — ми- 
стця-різьбара слова. Редактор О. Жол- 
дак.

Андрій Малишко: Вибрані твори.
Державне видавництво художньої лі
тератури. Київ, 1951. 8°. Стор. 478. 
Тираж — 10.000. Ціна 26.50 крб.

Однотомник Малишка двічі товсті
ший за „Вибране" Бажана і навіть 
у двічі вищому накладі. Книжка над- 
сподівано не починається віршем чи 
циклом присвяченим Сталінові, хоч 
таких віршів розсипано в ній чимало. 
Зібрані тут поезії, починаючи від 
книги „Батьківщина" (1936) і кінча
ючи антиамериканським памфлетом 
„За синім морем" (1950). З  усіх 478 
сторінок можна б вибрати жмуток до
брих, елегійних віршів, сповнених лю- 
бови до села, поля й сільських дівчат. 
Літ. редактор теж О. Жолдак.

І. Вирган: Країна щастя. Державне 
видавництво художньої* літератури. 
Київ, 1951. м. 8е. Стор. 250. Тираж — 
10.000. Ціна 10.90 крб.

На портреті — людина середнього 
віку у вишитій сорочці. Починається 
збірка віршами Леніну і Сталіну (що 
його Вирган прирівнює обов’язково 
до сонця. „Куди не підеш, не гля
неш — скрізь тебе стріне сонце" — 
таке майже розпачливе визнання ви

ривається в нього з грудей). Далі є 
про МТС і про ГЕС і навіть славо- 
словні вірші про „радянський герб", 
що їх не написав би був і найбільш 
тиранославний поет. Є кілька приєм
них малюнків — Ворскла, Червень, 
Пізня Осінь і деякі фрагменти з „Ма
твіївни над Сулою”. Редактор — знову
О. Жолдак.

Степан Крижанівський: Весна люд
ства. Вибрані поезії. Київ, 1951. м. 8°. 
Стор. 240. Тираж — 10.000. Ціна 6.80 
карбованців.

Починається ця книжка присвятою 
„батькові найріднішому Сталіну", що 
„дав весну новій добі". Позатим з того 
Крижанівського, якого ми знали ко
лись, залишилося небагато. Усе по
йняла казьонщина: в Полтаві вклоня
ється він „пам’ятнику Слави, як свідку 
бранних днів Петра", розповідає ніко
ли небувалі події, як те, що гуцули 
сальвами з самопалів здавна святку
вали день . . .  Леніна і деклямує про 
Москву — „столицю світу, незгасну 
зірку світову". Цілком пригаслі й без
надійні навіть „вірші про любов". Літ. 
редактор 3. Гончарук.

Ігор Муратов: Ідуть богатирі. По
езії. Державне видавництво худож 
ньої літератури. Київ, 1951. м. 8°. Стр. 
208+4 нн. Тираж 10.000. Ціна 10 крб.

Збірка починається одноіменним 
віршем про „великую Русь у билинній 
броні", переємниками якої стали „ра
дянські трударі". Далі — вірші „рід
ному Сталіну", корейським комуні
стам, німецьким піонерам і т. д. Мура
тов „вловив", чого вимагає партія, 
і віршує повнотою в такт ї ї  дирек
тив. Поезії нема. Літ. редактор К. Ба- 
сенко.

Микола Нагнибіда: Вічно цвіти, бать
ківщино. Поезії. „Радянський письмен
ник", Київ, 1951. м. 8°. Стор. 186. Ти
раж 5.000. Ціна 7.50 крб. 
ви!овіісторіїе’08о8ш

В збірці нема чомусь портрету ав
тора (він є в усіх інших!). Вірші при
свячені „батьківщині", що під нею 
розуміє Нагнибіда „Увесь радянський 
світ". Ще найщиріші рядки присвя
чені . . .  Росії, що „братнім народам 
дала свій простір безмежний багатий", 
де вони можуть вільно . . .  гинути і ка
ратись. Літ редактор Б. Степанюк.

д. б.
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