


Щоквартальний мистецький журнал 
лiтературної спiлки «Чернiгiв»

Головний редактор
Михась ТКАЧ

Редакцiйна колегiя:

Олександр БОБИР

Дмитро IВАНОВ

Олександр ЗАБАРНИЙ

Анатолій ЗАЛІСЬКИЙ

Володимир КУЗЬМЕНКО
(заст. головного редактора)

Олександр КОВАЛЕНКО

Олена КОНЕЧНА

Владислав САВЕНОК
(вiдп. секретар)

Володимир САПОН

Вiктор ТКАНКО

Журнал надруковано за фiнансової пiдтримки 
Чернiгiвської облдержадмiнiстрацiї

Заснований Заснований 
у 1992 р.у 1992 р.

№4 (72)№4 (72)

жовтень-грудень 2015жовтень-грудень 2015

Свiдоцтво про державну
реєстрацiю: серiя ЧГ № 007 
вiд 30 листопада 1993 року.



ЗМІСТ
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА

 Станіслав Шевченко. Сурми надій над сумом. Поезія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
 Михась Ткач. Мелодія обірваної струни. Оповідання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
 Тетяна Череп-Пероганич. Душа. Поезія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
 Віталій Леус. Бейжа. Оповідання.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
 Микола Гриценко. Із нових віршів. Поезія  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
 Михайло Блехман. Свічки. Вибір. Новели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
 Володимир Фриз. Шануймо дні, що йдуть від нас. Поезія  . . . . . . . . . . . . . . . .44
 Валентина Грищенко. Під ясним сонцем. Рибний день. Новели . . . . . . . . . . .51
 Олександр Забарний. Із перших уст... Поезія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
 Олексій Тимошенко. Гараліозіс. Фантастичне оповідання  . . . . . . . . . . . . . . . .59
 Микола Адаменко. Причетність. Поезія   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
 Оксана Шуляк. Помилки природи. Оповідання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
 Дарина Плитник. Мені ж бо милий світ цей білий. Поезія . . . . . . . . . . . . . . . .78
 Віталій Топчій. Псалтир. Православне оповідання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
 Естер Філіп. Пущу весну в кімнату. Поезія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
 Олександр Бобир. «Ще не зовсім поганий чоловік» 
Тарас Шевченко  (за спогадами про Кобзаря)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Оксана Гарачковська. Віршована сатира й гумор на шпальтах
 часопису «Літературний Чернігів» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

ІСТОРІЯ
Тамара Демченко. Побратими: сторінки життя двох 
чернігівських депутатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Оксана Толкачова. Заручники війни: остарбайтери  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

ТЕАТР
 Леонід Барабан. Михайло Коцюбинський: «FATA MORGANA» – 
шлях до опери. (60 років від  часу створення за мотивами повісті 
«Фата моргана» опери «Багряні зірниці» Сергієм Ждановим)  . . . . . . . . . . 133

НА ЗДОБУТТЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ
 Петро Кононенко. Свято правди і краси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

КРАЄЗНАВСТВО
 Володимир Сапон. Осняківський Ван Грі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
 Микола Тимошик. Шинок на Шинковій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

ЮВІЛЕЇ
 Олександр  Олійник.  Мандрівка в молодість. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

ПЕРЕКИНУТИ  КЛАДКУ
 Дмитро Шупта. Українська версія неприкаяних душ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

РЕЦЕНЗІЇ
Володимир Кузьменко. Нове слово у грінченкознавстві. . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Володимир Сапон. «Прийде щось на зміну Інтернету» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Олена Гудзенко. На журавлиних крилах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Володимир Палажченко. Подолання висоти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Михась Ткач. Одіссея Павла Пришиби.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Олександр Забарний. У обіймах детективу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Віталій Леус. Світові рекорди чернігівського подружжя.  . . . . . . . . . . . . . . . . 193

АФОРИЗМИ
Віктор Божок. Афоризми.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ
 Мар’яна Ковальчук. Пам’ятник давньоруським князям у Любечі.. . . . . . . 198

НА СПОМИН. Анатолій Михайлович Соломко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199



3Поезія

Літературний
×ÅÐÍIÃIÂ

ПоезіяПоезія

q2=…i“�="  xeb)emjn

СУРМИ НАДІЙ НАД СУМОМ

НОВА КОЗАЦЬКА ДУМА

Ми все у поході, ми все у борні,
Не раз наражались на змову.
Нам чашу буремні підносили дні
Отруйно-медову. 

Ми все у поході, ми все у сідлі, 
Голівоньки – врозкид по світу.
Де й гетьмани в битвах щербили шаблі –
Натоптано цвіту!

Ми знов у поході, ми знов у вогні,
Який вже яриться зі Сходу. 
Та край не покинемо наш в полині,
Здобудемо згоду.   
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СПОГАД  ПРО ПОЕТА

                                 Пам’яті Володимира Забаштанського

Я до трамваю вів його під руку,
А він, здавалось, вів мене до слова!   
Я чув його всього – до серця стуку. 
Чи то була ілюзія раптова?
 
Поет співав! І досі чую луни...  
Чому з ним доля обійшлася грізно?
Де зір?.. Де пальці? – по них плачуть струни.
 Хоч не заграти – скласти вірш не пізно!
 
І чарували свіжістю всі рими,
Здавалось, дарували свято звуків.
Вони не стали і тепер старими –
З його любові висічені й муки. 

* * *
Як соняхи в полі рідному,
Голови наші повернуті
Були у напрямку східному.
Здавалось, що ми вже велети.

До Заходу мудрі кликали. 
Прозріли ми, стали різними, 
Та ще не стали великими 
Й лишились, поки що, бідними. 

Вже  інші лунають закиди.
Пророцтва віють похмурістю… 
Нам треба іти до Заходу,
Але зі східною мудрістю.
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ПАРТИТУРА

По білому йшли ноти, знаки музики,
Мов хлопчики, гуляли в чистім полі.
І приміряли голубі картузики
Худесенькі діези та бемолі...  

І тут смички, мов блискавки, злетіли, 
Гойднули серце, наче в морі човен. 
Свічки тремтіли і палахкотіли,
І освітили прізвище  «Бетховен». 

ЕЛЕКТРОНЩИКИ

Шум електронної ріки
Затих – в ній омертвіли струми. 
В нічних метеликах – шибки,
В тривожних зблисках – наші думи.

Пливе із вечора у ніч 
З чаклунським схоже  схеми коло.
Чому завмерло, захололо?
Усе ж як завше.... В чому річ! 

Та ось кінець нарешті мук –
Знайшлись розплавлені контакти!
Замінимо і... треба спати.
Вже сторожа нічного стук.

ЖИТТЄВЕ КОЛО

Посію зерна в землю чорну,
Де спіли їхні колоски. 
Цей рух до сонця, хоч повторний, 
Важкий і творчий – на віки. 

Зуміти з темені  пробитись,
Здолати зливи та вітри, 
Любов’ю світлою налитись 
І коло знову сотворить!
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ПРИТЧА ПРО ЦАПА

Він голос  не раз випробовував свій,
Вважалося мекання співом.
Овечок з кошари водив на забій
Наліво. 

Нова шкуродерня дасть фору старій. 
Цап знову іде величаво. 
З кошари овечок веде на забій
Направо. 

ПРИТЧА ПРО СТОМЕТРІВКУ

Незабутня та мить –
Бігли ми стометрівку.
Перетнув я грудьми
Перший! – 
               фінішну стрічку.

Ніби  лавровий гай
Нахилив мені  віти:
Позувати встигай! 
Фотоспалахи. Квіти.

Я сприйняв те як жарт
Мерехтливої слави,
Бо виходив на старт
Лиш заради забави...

Зникли юні літа,
Наче звуки трембіти.
Й заманулось отак 
Вже для слави пробігти!

Та озвалася вись
Уві сні на світанні:
«Не на славу дивись,
 Щоб не бути останнім!».  
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МОНОЛОГ  ФАТУМУ  

Я – фатум. Я ніколи не старів.
Мов на рентгені в мене ти, людино!
І як тижневий розклад школярів 
Розписую майбутнє погодинно:

З якими хто хоругвами іде, 
За кого в різних радах голосує,
Зле, праведне, старе чи молоде –  
Моя рука усе перетасує.

Буває, в  сльози  обертаю сміх,
Підвішую життя на волосинці.
Але фатальні долі – не для всіх,
Тож не тремтіть, мов листя на осиці.

По той бік зла, по той бік і добра – 
Я – невсипущий, невідступний фатум!
Та часом, де стихій таємна гра,
На випадковість! – ставлю вашу карту: 

На шал поривів, пристрастей, борінь,
На вашу, від зірок з небес, удачу,
На сяйво слави чи неслави тінь –
Я щось таки у цьому світі значу!

* * *
Важчають скроні 
стиглим колосом.
Життя минає 
скошеним житом,
що ніби мовить 
неголосно:
«Ще хочеться жити...». 
Свіжа нива. 
Нові люди. 
Нові сходи навесні. 
Лиш стернею 
біль у грудях
по минулім
у мені. 
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СПОГАД НА ЮВІЛЕЇ ШКОЛИ 

                                         Н. П
 I 
Не відштовхнув кохану,
не пригорнув кохану,
посіяв на грядці часу
лиш віри слабке зерно. 
І що мені з того лану?
Я вже не діждусь кохану
на довгій перерві, з класу
десятого, все  одно.

  II

Той самий сниться краєвид,
і світло ллється звідтіля,
і ти біля пшеничних скирт 
махаєш хусткою здаля.
Ніби тоне  вона у блакить 
і стає вже крилом журавля...

ПРИТЧА ПРО НЕВТОЛЕННІСТЬ

Юнак ще не знав, що шукав – 
прилетів у столицю, 
як вітер, якого не зв’яжеш,  
не кинеш в темницю.

 І дівчину в білім, як іскру 
 жадань в  заметілі,
 побачив тоді, і захоплені
 очі несмілі.
 
Але не для неї він долю 
тримав, як офіру.
Пригод він жадав: 
                   не здригнувшись –
 плигнув через прірву!
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І так, до сивин, все життя
в перегонах тривало.
А де ж та кохана? Відчув – 
часу в нього  вже мало... 
 
Яка вона? З ким  вона? Юною 
їй вже не бути...
А ось пригадав її нині     
й не може заснути.

 * * *
В собі шукати основну причину –
Чом перевівся романтичний дух?
Минати лицемірства павутину, 
Щоб радості світильник не потух.

Є хліб насущний – бути ним багатим.
Не кланятись біля «вельможних» брам, 
А залишитись вільним і крилатим,
Лісам читати вірші і лугам.

Скрізь божевільні гонки в мерседесах,
А нас у небеса несе Пегас:
Нехай ще й досі забуває преса,
Зате в свої скрижалі впише Час!

НЕВІДОМА КВІТКА

Хоч їй далеко до троянд –
Ця квітка незвичайна. 
Здалось, її вітає сад
І з джмеликом вінчання. 
  
Якби жалю не мав – зламав... 
І навіть по стеблині
Ботаніки б знайшли в томах
Їй назву на латині. 

Ту квітку згадую чомусь,
Як почуття неясні,
Мов дотик пальців, шепіт вуст,
Але в чужому щасті.

м. Київ
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МЕЛОДІЯ ОБІРВАНОЇ СТРУНИ

 Сонце вигулькнуло якось несподівано між будинків і відбилося, як 
свіжа рана, у вікнах вокзалу, на мить зачервоніло на бруківці, осяяло 
тим кольором весь довколишній світ і пригасло. Ранок спохмурнів, за-
таїв ніби у собі щось неочікуване, тривожне.

 На пероні юрмилися люди – їх багато, дехто блукав знічев’я сюди- 
туди, плив гомін, як далекий дзвін, рухалися вагони на віддалених рей-
ках, брязкали буфери, щось там шипіло, але Павло сидів тут на своєму 
рюкзаку, у чорних окулярах, з гітарою і ціпком, очікуючи електричку, 
нічого того не бачив. Пальці його ледь торкалися струн, бриніла гітара, і 
чути було надривний кобзарський голос: він не співав, а говорив з болем 
невідомо до кого про біди українські – не колишні, а сьогоднішні – про 
безглузду війну на Сході, воїнів-побратимів, тих, що не мають страху, 
полон і новоявлених катів... «Там – поруйновані міста і села, спустошені 
поля, спалені хати, знищене віками надбане добро. Покалічені діти, 
голод. Там – розіп’ята материнська душа...»



11Проза

 По хвилі зазвучав журний акорд:
 
Ти, головне, повертайся, головне повертайся, 
Головне повертайся живим...

   
 Мелодія попливла між людські душі, її підхопив легкий вітер, під-

няв високо в небо, наче хотів, щоб почули ті бійці, які вже ніколи сюди 
не вернуться...

 Стих гамір. Хтось тихо сказав:
 – Кіборг!
 Гітара заніміла від важкої долоні Павла, що лягла на струни. Якимось 

нервовим рухом він зняв ураз із очей чорні захисні окуляри.
 – Ах!...
Юрба, сколихнувшись, завмерла:
 – Та він сліпий!
 – Сліпий? От горе. Скільки їх покалічено! І за що?
 – Я б Путіна того власноручно...
– Під Дебальцевим, кажуть, стільки було трупів з обох боків... Во-

лонтери збирали у целофанові мішки шматки тіл...
 Павло ніби стрепенувся і закам’янів – наліг божевільний свист від 

куль і снарядів. Бачив: падають і зриваються міни, здіймається горбами 
пил у небо, в чорному диму стоять, мов примари, дерева. Горить довкола 
земля, то б’ють гради! Одна ракета поцілює у бліндаж: летять у повітря 
уламки укріплення. Поранені хлопці стікають кров’ю, стогнуть, просять 
допомоги. «Пруть, гади, сюди! Онде, бачиш, їх постаті.. Треба атакувати» 
– це голос побратима Данила, що спостерігає за ворогом поруч Павла. 
Хтось із бійців вигукує: «Слава Україні!». Всі вмить опиняються на полі 
бою. Залягають, очікуючи наближення ворога. Данило підхоплюється, 
щоб кинути гранату, але не встигає – куля снайпера миттєво підкошує 
хлопця. У нього пробите плече, кров струменить, заливає багрянцем 
натільну сорочку. Павло силкується якось зупинити кровотечу, та в 
цю мить за кілька метрів падає ворожа міна (помітили бандити), і він 
накриває побратима собою. Вибух – в обличчя б’є гарячим свинцем... 
І раптом над ним голос чужинця: «Ти смотри, он живой...».

 – О, електричка підходить, – штовхнула у плече задумливого Павла 
невисока жіночка, його дружина Галя, що сиділа весь час з ним на пероні. 
Затим згребла в долоню кілька дрібних купюр у футлярі гітари, який 
лежав перед нею на землі, і повела чоловіка до вагону, куди поспішно 
подався весь люд.

 Йдучи, Павло подумав, що живий тоді був і побратим Данило, хоч 
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дуже слабкий від утрати крові. Їх привезли в Донецьк опівночі. По до-
розі кілька разів імітували розстріл – розважалися. Били по голові з 
якоюсь сатанинською жорстокістю. Якщо хтось із них падав, підводили 
– і знову били. Потім заштовхали в темний підвал: повітря там було 
тягуче і липке, нестерпно пахло випарами людського поту і крові. На 
підлозі знемагали від жорстоких тортур з десяток українських бійців. 
Пізнати когось із них не міг. Очі, травмовані осколками міни, майже 
нічого не бачили. Особливо праве, з якого юшилася кров. І все ж по-
мітив на обличчях бійців синьо-фіолетові плями, руді, почорнілі від 
засохлої крові рани.

 Думки – як туман над лугом. Нелегко їх розвіяти.
 Зринула невисока постать в російській уніформі. Бачив перед со-

бою кам’яну пику так чітко, що дихання затамував. Врізалися в пам’ять 
назавжди – і лоб вузький з двома глибокими зморшками, і брови руді, 
настовбурчені, олов’яні, мов кулі, очі. На плечах чотири зірочки. «Ви-
служився». На світанку той тип виплив, мов привид, посеред підвалу, 
зробив три постріли у брудну стелю: мовляв, ні з ким панькатися не 
буду. Спинився проти Данила, який лежав скоцюрбившись під стіною 
і відчутно стогнав. «Встат-а-ть!» – гаркнув. Проте Данило навіть не 
ворухнувся: дивився кудись обабіч того грізного погляду якось бай-
дуже. Про що він думав у ці хвилини, тяжко було здогадатися Павлу: 
можливо, згадував своїх друзів, з якими ще вчора захищав рідну землю, 
а, можливо, домівку – дитинство безтурботне в Карпатах.

 Мить розтяглася у вічність. Кат вистрелив Данилу в груди і трохи 
відступився. Витріщив хижі очі на Павла:

 – Ну! – показав рукою, щоб той піднявся. Павло поволі звівся на 
ноги, від слабкості похитувався.

 – Ты укроп? Или русский? – нахмурив брови. Питання було явно 
провокаційне, розраховане на відмову Павла під страхом від своєї на-
ціональної приналежності.

 – Я – українець! А ти – бандит, – мовив боєць, дивлячись прямо в 
очі йому.

 Озвірілий виродок вдарив рукояткою пістолета межі очі Павла.
 – Бандера!
 Павло від несподіванки ахнув і застогнав від нестерпного болю. 

Бризнула гаряча кров з правого ока. Все стало, як у тумані. Застигла у 
свідомості пекуча безпомічність. Такого принизливого стану нащадок 
козацького роду ніколи не відчував. І якби не рани і не кайданки, влип 
би той карлик у ранзі капітана в протилежну стіну, де лишилася б від 
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нього тільки мокра пляма. Наступні удари Павло майже не відчував – 
не було болю.

 Російський офіцер ФСБ за слово «українець» катував й інших поло-
нених також неймовірно жорстоко, щоб кожний, як він казав, запам’ятав, 
що такої держави як Україна не існує і ніколи не буде...

 Павла підвели поплічники ката, що з’явилися в підвалі, але стояти 
йому було несила. Похитувався, кров текла з обличчя на груди, майже 
нічого не бачив. Бандит розважливо приставив до чола пістолет, ворух-
нув не дужими плечима, в очах завмерли чорні бісики.

 – Отказываешься от украинского гражданства? Так или нет?
 – Ні!
 – Сволочь!
 Він вистрелив побіля голови так близько, що куля одірвала частину 

вуха. В голові Павла задзвеніло, ніби осколок влучив у каску. Відчував: 
ось-ось утратить свідомість. Ледь уловлював слова ката: 

 – Сколько бойцов у вашей бригаде?
 – Не скажу!
 Удар униз живота був таким нелюдським і сильним, що Павло зва-

лився прямо на труп свого друга Данила...
 Це був тільки початок. А те, що далі довелося пережити і витримати, 

не вкладається в голову, що така наруга над людиною можлива. Він 
воліє не згадувати, щоб не травмувати ні себе, ні інших. Бо від однієї 
уяви кров холоне в жилах. Подумав, що тоді одне око було видалене 
місцевими лікарями без його згоди. З полону його визволила одна во-
лонтерка, яку звали Надя. Яким чином їй це вдалося – не зізналася. І 
вже в шпиталі почав сліпнути і на друге око.

 Чути, як зі скрипом розгойдуються вагони – поволі починає руха-
тися потяг. Павло в тамбурі тримає високо голову, обмацує себе, гітару, 
кладе долоню на струни. Гітара – єдина його подруга, яка ніколи не 
зраджує, а приносить утіху. На диво уціліла під час нападу проросій-
ських бандитів. Хлопці з 93 штурмової бригади знайшли після бою її в 
бліндажі і привезли Павлу в шпиталь.

 – Ну ти заходь до вагону, а я залишуся тут. Я буду знову тебе чекати 
у цьому тамбурі. Дивись, не загуби кульок з грошима, – обізвалася його 
дружина Галя. Павло заперечувати не став, звик уже ходити сам. Хоча у 
душі відчував образу. Відтоді, як зважився ходити з гітарою по вагонах 
електрички, то дружина щоразу уникає бути з ним поруч за поводиря: 
заведе в тамбур – і все. Там до вечора чекає на його повернення. І не 
сама... Знайшла собі напарника, теж безробітного, який удає з себе во-
лонтера. І так прив’язався до Галі, що останнім часом і додому до них 
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заходить попоїсти, а як купить Галя пляшку горілки, на зібрані Павлом 
гроші, то й чарку вип’є. Було, інколи і заночує, не дуже зважаючи на 
Павлове невдоволення.

 – Це знову з тим безхатьком будеш цілий день пиво жлуктити?! – не 
стримався Павло. – І не веди його більше в наш дім – витурлю його! І 
тебе з ним, – додав. – Годі в мене на шиї сидіти.

 Обличчя Галі відмінилося, очі засвітилися якимось зрадливим 
блиском.

 – Павлуша, він же наш друг, допомагає завжди.
 Павло нічого на це не сказав, хоч хотілося висловитися катего-

рично. Він усвідомлював своє становище: сліпий, нема кому за ним 
доглядати, проте терпіти її поведінку надалі не мав сил. То були не 
ревнощі, хоча й це, можливо, додавалося, а образа, радше приниження 
гідності. Він би міг того чоловіка не пустити на поріг своєї хати, але не 
хотілося сваритися з Галею. Сподівався, що вона сама того безхатченка 
позбудеться. Проте нічого не мінялося. Павло мучився, іншого разу 
і додому не хотілося повертатися. Щоденне жебракування у вагонах 
дедалі гнітило його, ставало нестерпним. Становище було жалюгідне, 
він потрапив у безвихідь невідомо з чиєї волі. Мимохіть подумалося, 
що життя з Галею до ладу не склалося, як тільки одружилися. А по-
чиналося все романтично. Вісім років потому він захистив її, тоді ще 
незнайому дівчину (з юних літ Павло був мужнім і мав неабияку силу, 
яку успадкував від діда і батька, кубанських козаків, котрі згодом 
переїхали до Прилук) від п’яних покидьків, за що отримав ножове по-
ранення... Таке було своєрідне знайомство, яке не тільки переросло у 
дружбу – між ними спалахнуло кохання. Тоді Галя мала чорне волосся  
і очі – як ягоди терену. І сміялася голосисто. Згадав, що вона любила 
ходити на концерти, в кіно, а він на рибалку. Дитину так і не народила, 
а як пішов добровольцем в АТО, втратила роботу і повіялася, пішла 
манівцями, знайшла собі безхатька.

 «Чому я мушу терпіти цього нахабу!?» – подумав збуджено.
 Торкаючись ціпком підлоги, проник до вагону, де стояв непробудний 

гомін. Людські голоси змішувалися з гуркотінням електрички, утворю-
ючи якусь своєрідну какофонію звуків. І між тим гомоном задзвеніли 
струни гітари. Павло заспівав давню думу, яку знав ще з дитинства, про 
козака Морозенка, за яким уся Україна плаче. Притих гамір, затамували 
подих присутні.

...Посадили Морозенка на жовтім пісочку,
 Зняли, зняли з Морозенка криваву сорочку...
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 Павло не бачив розчулені обличчя, але усвідомлював, що їх багато, 
уловлював подих кожної людини, її думки, і відчував, як тягнуться до 
нього руки... І шелестить целофановий кульок...

 – Дякую, дякую! – повторяв. І знову продовжував пісню.
 У останньому вагоні, відчувши втому, зняв з плеча гітару, притулив-

ся на порожньому сидінні, зітхнув тяжко: «Якби дали статус учасника 
бойових дій в АТО, то мав би якусь пенсію... А так жити?.. Підкралася 
підступна думка: «Піти...». Враз сполохався – відсахнувся її. Знову 
уявив Галю. Він уже півроку не бачить її, а тільки уявляє, тільки відчуває 
поруч, – і того безхатька, якого вона називає Сашком. «Який він? Пев-
но, дрібненький», – подумав. Завмер на мить: обличчя його спаленіло.

 – Доки його терпіти? Витурлю сьогодні – і все! – мовив уголос, 
забувши, що поруч є люди.

 На сидінні ворухнулась, як виявилося потім, якась бабуся, кашля-
нула, заплямкала губами, як мала дитина, мовила тихо: 

 – Кому війна, а кому мати рідна.
 Павлові болем відгукнулися друзі – як рани. «За що москалі так 

ненавидять нас, українців? – подумав. – Панувати тут хочуть – не ви-
йде. Дикий народ, лукавий. Так хочеться їм нашої землі. Плюндрують 
її, калічать... І начебто ніхто не бачить... Це не я сліпий, а світ». 

 – І чого ти тут сидиш? Ти ж знаєш, що я тебе чекаю у першому вагоні. 
Електричка вже до станції підходить. Ходімо до виходу, – озвалася Галя.

 Зашелестів кульок з грошима, що висів на гітарі, від доторку Гали-
ниної руки вразлива струна забриніла басом. Павло поклав на неї до-
лоню. Він не бачив сонливо-змореного від пиятики обличчя дружини, 
але уявив, як просвітліло воно, коли поклала кульок собі в сумку.

 – Уже схопила! – не стримався Павло. Ще хотів щось сказати, але 
відчув, що і той Сашко – безхатько – стоїть поруч, то промовчав. Тільки 
видно було, як холодна тінь лягла на чоло.

 Додому Павло йшов поволі, задумливо, весь час обмацуючи доро-
гу ціпком. Галя підтримувала його під руку і повсякчас повторювала: 
«Обережно, обережно». Чи то: «Ліворуч, ліворуч».

 Біля під’їзду Павло зупинився раптово, постояв трохи, ніби щось 
намагався згадати.

 – А Сашко тут? – враз спитав, хоч добре знав, що той стоїть поруч.
 – Він з нами. А що? – почув голос Галі.
 Настала пауза. Відтак шкрябнув замок – всі зайшли до кімнати. 

Павло намацав стільця і сів біля вікна. Галя заходилася відразу готува-
тися до вечері: зварила макарони, порізала від учора недоїдену ковбасу, 
знайшла солоні огірки.
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 – Ну как день прошол? – обізвався до Павла Сашко, що умостився 
на дивані.

 – День прошел и масло съели, на прогулке песни пели, – іронічно 
відгукнувся Павло.

 – Ну, на масло ти сьогодні не заробив, – втрутилася в розмову Галя.
 – Я не в міжнародному експресі вам гроші збираю, зауважив Павло 

і відчув, як напружилося його тіло.
 – А чому нам? Ти що, нічого не їси, не п’єш? І хто тобі готує, хто 

доглядає? Радій тому, що й досі з тобою.
 Останні слова дружини боляче зачепили Павла. Він змовк. Подаль-

ша суперечка з нею стала недоречною. Поволі підвівся, проте знову 
сів. Був збуджений, неврівноважений. Готувався до розв’язки, яка вже 
назрівала. Її не можна було зупинити.

 Коли зібралися вечеряти, Павло теж підступився, але не сів, а потяг-
нувся відразу рукою, намацуючи пляшку на столі, щоб забрати горілку. 
Та Галя його випередила – вхопила її і віддала Сашкові. Чув, як той від-
коркував, забулькала рідина. Галя подала чарку і Павлові, хотіла, щоб 
випив і пішов спати, почала умовляти, однак він на те не зреагував. Сидів 
і відчував у тілі величезну напругу, кров аж стукала в скроні, ще мить і 
стримати себе буде несила. Зачерпнув кілька разів макаронів і поклав 
ложку – їсти не хотілося. Галя і Сашко, після випитої чарки, апетитно 
наминали макарони, голосно плямкали, шкрябали ложками, від чого 
у Павла повзали по тілу мурашки. Щось почали пошепки говорити, 
але він не дослухався. Коли плямкання припинилося, він, дивлячись 
удалечінь, поза стіни помешкання, озвався:

 – Значить так, Сашок-дружок, пив, їв, молоду бачив, а тепер до по-
бачення. Іди собі... І щоб твоєї ноги більше не було в моєму домі.

 – Да ти що, Павлушо!? – підхопилася Галя. – Він же як волонтер 
тобі допомагає. Продукти купує.

 – За чиї гроші? Патріота знайшла. Хлопці голови кладуть на Сході, 
а він, дужий, здоровий, присмоктався тут – паразитує. На вихід! – по-
казав Павло на двері.

 Сашко сидів, мов блекоти наївся – не очікував такого, тільки раз по 
раз поглядав на Галю. Чекав від неї захисту.

 – Павло підвівся, відсунув стільця і почав насуватися на його по-
стать.

 – Не займай! Йому немає де жити, – Галя заступила Сашка. Зато-
рохкотів стілець, посунувся стіл, на підлогу впала тарілка.

 – Убери руки! – безхатько пихнув Павла в груди і почав відтісняти. 
До нього приєдналася Галя.
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Це так збісило Павла, що він навпомацки схопив на оберемок Сашка 
і поніс до виходу, але переплутав: там були не двері, а протилежне вікно. 
Брязнула шибка, і той разом із рамою вилетів у чорну прірву ночі. Галя, 
бачачи, що чоловік шукає її, заверещала: 

 – Я заявлю в міліцію! 
Умить зникла за дверима. Та по хвилі повернулася, впала на ліжко і 

нестримно заплакала... Її голос був мов звук обірваної струни.
Павлові якось шкода стало дружину. Він намацав у кутку гітару і, 

торкнувшись струн, заспівав давно відому пісню, але трохи на свій лад 
про те, що мав він коняку-розбишаку, шаблю ще й рушницю і дівчину- 
чарівницю...

... Москалі коняку вбили, 
 Шаблю також пощербили.
 І рушниця поламалась,
 І дівчина відцуралась. 

 У розбите вікно дихнуло прохолодою, запанувала тиша як після 
грози.

м. Чернігів
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ДУША

Моя знеболена душа... 
Хто і коли давав їй спокій?!
Було не просто одинокій
У час спокуси без гроша.

Та якось вистачило сил
Не схибити на схилах долі.
Завжди із совістю в двобої,
Але не опустила крил.

І що тепер, коли пройшло,
Минулося і відболіло.
Перегоріло, перетліло
І відбулось, і відгуло.

Лиш спомин про минулі дні, 
Спить в сповиточку із любові.
І, як колись, напоготові
Господь допомогти мені...
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ЩАСТЯ ДО ЧАЮ...

Щастя до чаю – 
Очі твої навпроти.
Знаєш, а я не проти.
Знаю, що все минає.
Але вже зараз хочу
багато цукру і м’яти.
А потім тебе обійняти,
А потім вдвох 
постіль зім’яти...
А далі?
А далі – не знаю...
Сьогодні
я чай замовляю!

ХУДОЖНИКУ

Ви мій, художнику, портрет писали.
Була лиш я та осінь у дворі.
Від хвилювання очі опускала.
Було незвично...
Дощик накрапав.
То осінь працювати не давала.
Мене до Вас навіщось ревнувала.
Чи знали Ви про це?

Дописаний портрет помандрував
На виставки кудись разом із Вами.
Побачила його зовсім недавно – 
З минулого привіт...
Я зовсім юна. Фоном – жовта осінь. 
В її очах і туга, і печаль.
В моїх – любов, надія...
Чи знали Ви про це?..
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* * *
І що тоді буде, коли я пташиною стану?
Коли мене вирій покличе в дорогу далеку?
Життя ж бо таке: я сьогодні дружина, кохана,
А завтра, гляди, поміж хмар твоя жінка – лелека.

І що тоді буде? Та все, мабуть, так, як раніше.
І листя під ноги, і сонце – згори промінцями...
Лише хтось уголос тобі не читатиме вірші,
На склі їх писатиме осінь сумними дощами.

ОСІННЄ

Двірник від дому осінь відгрібає.
Вона ж йому не піддається й край.
Скрізь знову жовте листя розкидає
І сіє дощик тихий, як печаль.

Той сердиться, що додалось роботи,
Можливо, буде кращою зима.
Вони удвох. У нас – свої турботи.
У мене тебе від цих пір нема.

Ми почуття, мов листя, розгубили,
До купи їх навряд чи вже згребеш.
Двірник сердитий, бо не ті вже сили.
Мені здається, що й у мене теж.

* * *
Зовсім не треба весь час бути зі мною поруч.
Я люблю тебе там, за нічними туманами.
Пролітаю щоночі крізь їх густу пелену
Нічним метеликом,
Всідаючись тихо на краєчок твого серця
До самого ранку...
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ЖІНКА І ЛІТО

Жінка в літах (видають старість зморшки),
Але так хочеться щастя, тепла.
Сонця ще трошки, хоч трошки, ну трошки...
Стала і руки до неба звела.

Відпочиваючі поруч на пляжі
Тихо сміються із неї. Дарма!
Жінка сьогодні в такому куражі,
На серці від сонця розтала зима.

Любо тепер ось і тепло, і світло.
В річку пірнула – які там літа!
Щойно одну її пестило літо
І цілувало жагуче в уста.

СОРОЧКА

Я тобі сорочку вишию, солдате,
Хоч не наречена, не сестра, не мати.
Кольори блакитні, як безхмарне небо.
Знай, моя сорочка – оберіг для тебе!

Ти мене ніколи у житті не бачив,
Іншій, до війни ще, зустрічі призначив.
Нас усіх сьогодні  лихо поєднало,
Гладдю на сорочку я любов поклала.

Прийде перемога – вернешся до хати,
Будуть всі героя радо зустрічати.
І одного разу (віри не втрачаю)
По сорочці тебе, рідного, впізнаю!



22 Лiтературний Чернiгiв

ЗИМА

Зима у місті. Тільки випав сніг,
Як чистяться дороги й тротуари.
І він вже не чіпляється до ніг...
Зима чомусь для міста, наче кара.
Найбільше їй радіє дітвора – 
Санки летять згори і до асфальту.
Для них таки це радісна пора,
Від снігу мокрі чобітки і пальта.

Зима в селі. Отут роздолля їй!
За мить все білим килимом укрила.
Димок з дахів... Мороз і вітровій
Показують, хто має більше сили.
А от санчата з гірок не летять.
Село давно багате стариками.
Сніговики вже майже не стоять,
Так як було колись, попід дворами.

* * *
Біль.
          Ревнощі.
  Смуток.
Не минають.

Я.
           Ти.
  Вона.
Все як раніше.

Невизначеність.
          Боягузтво.
   Безглуздя.
Нас троє. І нема на те ради...
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БУДЯК

Твій дзвінок розбудив мене вранці,
Сподівалась не чути ж повік.
Це учора були ми коханці.
Та у мене ж тепер чоловік!

Ще розбудять його ці розмови 
Пояснити тоді що і як.
Ну навіщо вростаєшся знову
В моє поле життєве, будяк?

І чому я не можу сказати
Тобі слово з двох літер – НІ?..
Одягаюсь, виходжу із хати
Ти з букетом – назустріч мені.

КІМНАТНИЙ «ТРИПТИХ»

1. Стіл

Столу посеред кімнати
Вже літ багато.
Жінка за ним роман колись писала,
А чоловік під вечір... різав сало.
Пізніше (узяло подружжя моду)
Цей стіл їм «ложем» став для насолоди.
Літа минали, ніжки тріщали...
І вже згодом гадали їх діти,
Де б стола цього притулити.
Навіть придбали нового.
Та не стали чіпати старого...
Стоїть він вперто і гордо,
Як завше, посеред кімнати.
Скатерка нова і квіти. Свіжі – 
Дарунок літа.
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2. Лампа

Лампа ввімкнена.
Вечір. Липень. Тиша.
Метелик навколо лампи
Мелодії долі пише.

3. Вікно

Дід, що будував своїм нащадкам дім,
Добре подбав про вікна.
Все вже перелатали у домі тім.
А вікна – добротні, дубові, як нові.
Заглядаю крізь шибку долі роду
І бачу суцільні таємниці...
Не пробую їх розгадати.
Вони належать не мені.
Відкриваю фіранку, 
Аби впустити в оселю сонце.
Стара, а навіть не рипне.
Цікаво, що у цьому вікні
Колись бачитимуть мої діти.
Діду, фото якого і досі 
Висить над ліжком на стіні,
Передаю привіт сонцем.

м. Київ
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 БЕЙЖА

 (оповідання)

Як Іван з морфлоту демобілізувався, довго не парубкував – узяв 
сільську. Ще до армії дружив з Мотрею, з сусіднього кутка. Дівчина 
нівроку: струнка, як тополя, кароока, брови чорні, мов дві гілочки. І 
весела й балакуча. Тільки ось у колгоспі робити не хотіла. Та й після 
війни тяжко було – воно тобі ні техніки ніякої, ні механізмів, все роби-
лося вручну. Зразу була в ланці – скрутно. Доглядали м’яту, тютюн, кар-
топлю, цукрові буряки. Було, мороз ушкварить, сніг сипоне, а ти йдеш 
у поле, день стоїш на вітру, зігнувшись, буряки на «газон» вантажиш. 
Пішла на ферму, думала легше. У корівнику все ж таки тепліше. Та де 
там! Улітку ще нічого, а взимку, як почнеш ту воду тягати, а скільки отієї 
соломи на плечах попоносиш. 

 – Знаєш що, Йване, я оце надумала, – мовила якось за обідом Мотря, 
– є у мене в Маріуполі рідна тітка, мамина сестра, давай махнемо. Влаш-
туємося на роботу, ми ще молоді, візьмуть. Зараз робоча сила скрізь по-
трібна. Спочатку житимемо в неї, а не вживемо, квартиру знімемо, а там, 
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дивись, може, дасть Бог, і свою одержимо. Зараз так багато хто робить.
 – Воно то так, – заперечливо мовив Іван, – а куди ж матір подінемо?
 – Я ж кажу: одержимо квартиру і її заберемо.
 – Ні, не поїде вона звідси. Не поїде. Я свою матір добре знаю.
 – Як припече, сама прибіжить.
Мати не перечила: їдьте з Богом, тільки чи надовго? Спакували старі 

дерев’яні чемодани. Позбирали одяг – старий і ношений та ще на дорогу 
гостинця поклали – сала, яєць, домашнього сиру, вінок цибулі, часнику, 
відро картоплі взяли. Гість – один, два дні, а тоді щось треба буде і до 
ротика свого покласти. Попрощалися з матір’ю.

 – Не сумуйте, – Іван узяв у шкарубкі долоні материну руку, – через 
рік приїдемо. Нікуди ми не подінемось.

–  У відпустку, – додала невістка.
Тітка зустріла не дуже гостинно. Була вона чимось схожа на матір, але 

більш товстіша і сварливіша. Можливо тому, що її худий, як кістка, чоло-
вік ніколи не прохмелявся. Кляла вона його день і ніч. Крім них, було ще 
двоє дітей – син і дочка. Одному під двадцять, восени збирався до армії, 
дочка також була на виданні. Пожили з тиждень Іван та Мотря, а потім 
тітка, спасибі їй, квартиру підшукала. У приватному секторі. Кімнатка, 
кухонька, коридорчик. Жити можна. Правда, без зручностей – ванни і 
туалету. Та до незручностей їм не звикати – жили ж у селі без цього і не 
повмирали, слава Богу. Є міська лазня, раз на тиждень помиються – і 
досить. А вмитися можна і з умивальника. Згодом влаштувалися на ро-
боту, Іван на будівництво пішов, спершу підсобником, потім професію 
муляра опанував, а Мотря на маляра вивчилася. І виходить так: той 
будує, а вона опоряджує. Заробляли гроші непогані. А через рік, як і 
казала Мотря, приїхали у село, у відпустку – гостинців навезли: матері 
чоботи справили, краму на кофту та спідницю такого гарного набрали. 
У селі наче в такому ніхто й не ходив. Саме косовиця була – сіна корівці 
на зиму заготовили, квасолю полущили, груш насушили, соняшники 
повибивали. Мати така була рада, не знала, куди їх і посадити:

 – Приїжджайте і наступного літа.
 – Е, ні, мамо, – усміхнулася невістка. – Наступного року ми вже у 

відпустку підемо восени… 
 – Або й узимку, – додав Іван, – у нас все чьотко. За графіком. Коли 

і кому. Так не пускають.
–  Ой, ма, – вдарила в долоні мати, – а я ж думала, що можна і літом. 

Бачте, як оце гарно вийшло. Он скільки мені допомогли.
Через рік у Мотрі хлопчик знайшовся. Чорнявенький такий, гарнень-
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кий. А вже що говорун! Рано й пішов, і говорити навчився. На вихідні 
Іван, було, риби наловить, а Мотря на базарі продає. Сина посадить 
під столом, дасть якусь забавку, а сама торгує до останнього. Хлопчик, 
було, і впісяється.

Стояли у черзі на квартиру. Черга, щоправда, просувалася повільно, 
але років так би через два отримали б двокімнатну квартиру. І раптом з 
села надходить лист. Від матері. Пише, а допомагав його скласти сусід, 
Іван Семирозум, мовляв, мати на здоров’я слабує, сил немає, а господар-
ство чималеньке: городу півгектара, корова, теличка, порося, кури та ще 
качок завела – гаразд, що у березі озерце, кожного дня туди їх відганяє. 
Так що роботи багато, а сил немає. Повертайтеся додому…

Іван пішов до лавки, взяв пляшку «Московської», випили з Мотрею, 
погомоніли, порадилися.

 – Що ж, треба їхати, – опустивши голову, мовив чоловік. – Нікуди 
ми од неї не подінемося.

– А що, як сюди її забрати? – висловила здогад Мотря, так неначе за 
рятівну соломинку схопилася.

– А куди ж ми її заберемо? Була б хоч однокімнатна квартира. Та в 
нашому положенії, – подивився на заокруглене черевце дружини, – од-
нокімнатна не влаштовує, подавай дві, а то й три.

Нічого іншого не придумали – зібрали манатки, які нажили за кілька 
років, поскладали у ті ж дерев’яні чемодани. Щоправда, всі вони туди 
не вмістилися, довелося купувати ще одну валізу, а дещо відправили 
посилками. Розрахувалися з господарями, організували маленьку вечо-
ринку, на якій випили по чарчині, закусили, поговорили і пожурилися. 
Наступного дня літаком відлетіли до Києва, а потім дісталися рідної 
Чернігівщини. Мати зустріла радо.

 – Назавжди? – стиха, ще не вірячи, що повернулися, запитала.
 – Назавжди! – ствердно мовив Іван.
 – А я, по правді, вам скажу, – мати поправила на голові хустину, – 

думала, ви не повернетеся.
Невзабарі Мотря народила Василька. Трохи згодом збудували хату. 

Там така, як дзвін. На фундаменті, під шифером. А віконниці, неначе 
оченята, на вигін дивляться. Підростали Миколка і Василько. Особливо 
батькові подобався менший син. Було питає:

 – Який ти на возі?
 – Як качан! – під усміх вигукує хлопчина.
Невдовзі знайшлася й дочка Наталя. Забирали з пологового вже у 

нову хату. І дівчинка росла нівроку, така славненька. Чорнявенька, очі 
голубі, як небо напровесні.
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Минали роки. Мати прожила життя – поховали у дев’яносторічному 
віці. Виростили дітей. Дочка вийшла заміж за сільського хлопця, за-
кінчив фельдшерське училище. Влаштувалася на роботу в Броварах, 
дали місце в гуртожитку. Миколка закінчив профтехучилище, поїхав 
за направленням до Києва. Туди й брата забрав. Так ніби й нічого все 
розпочиналося. Та любили хлопці до чарки заглянути. А один раз їхали 
додому електричкою, понапивалися, давай у тамбурі битися. Миколка 
якось пхнув Василька, кудись там нога потрапила, трохи поранило. 
Нудьгували за селом, не городські вони видалися. Як субота, так і їдуть, 
було, додому.

 – А що ти там робиш, синку? – якось батько запитав Миколку.
 – На токарному, тату, працюю, – відповідав.
 – Так он токарний і в нашому колгоспі стоїть. Німий уже на пенсію 

збирається. А тобі, Васильку, також роботу знайдемо.
– А я корів колгоспних пастиму! – вигукнув середульший.
Отак і вирішили. Хлопці поїхали до Києва, розрахувалися і поверну-

лися додому. Старший і справді пішов токарем. А середній одружився на 
гуцулці – влітку їх чималенько наїжджало в село. Пололи буряки, возили 
зерно з-під комбайна на тік. Узяв, правда, з дитиною, але роботящу. З 
часом ще двоє діток прижили. Василько, хоч і чарочку полюбляв, але 
був хазяйновитий. Від колгоспу дістався йому в спадок кінь буланий. 
Відтак став у селі шанованою людиною. Йшли до нього люди кожного 
дня, чергу забивали з самісінького ранку. Тому буряки з городу привезти, 
тому гарбузи, тому дочку з Сергіївки на автобус підвезти, того зустріти. 
Та мало яких клопотів знайдеться. Плати особливої не брав – хто що 
дасть. Та ще могорич. Бувало, господар запитує:

 – Васю, ще влить?
 – Та влийте.
Вася вип’є, закусить, погомонить.
Бачить господар, додому не збирається.
 – Васю, так може ще трохи?
– Та влийте, якщо не жалько.
Вип’є Васильок, закусить, покурить. Дивиться господар, а там на 

денці грамів сто залишилося. Не більше.
– Васю, так може тобі долити? Навіщо його залишати?
– Та долийте, якщо вам…
Потім сідає на полудрабок, перекочується на воза, немов качан. Роз-

червонілі щоки аж вогнем горять.
 – Но! – вйокає, і буланий рушає у нову дорогу, туди, куди кликали 

і де чекають Василька.
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У старшого сімейне життя не склалося. Робив спочатку токарем, потім 
пересів на трактора, поробив деякий час. Тоді признали, що він слабує 
на легені, дали групу – став пенсіонером. Однак лежати на ліжку не 
збирався, тому город посадить, іншому колорадського жука потравить, 
третьому сіна накосить, тому картоплю з города носить, коли вибирають. 
До престарілих дівчат інколи бігав, але щоб одружуватися, так ні.

Та ось в селі з’явилася одна молода жінка Надя. Довго підбивати 
клинці не доводилося, особистого життя не було і вона охоче погоди-
лася стати йому за дружину. Розписалися в сільській раді. Доїла корів 
на молочно-товарній фермі. Хвацькою видалася жінка. Ніколи, було, не 
повертається додому з порожніми руками. Завжди хоч літр, хоч півлітра 
молочка та принесе. Та ось Миколка почав примічати: Надя, так було 
звати дружину, все частіше додому повертається з запізненням, та все 
занадто весела, та й попахувало від неї міцненьким. Деякі хлопці бачили, 
як вона з Грицьком Мацегорою у яслах лежала. Миколка спочатку сва-
рився на словах, потім, коли застукав на гарячому, пустив у хід кулаки. 
Зрештою, коли терпіти стало несила ні одному, ні іншому, зібрала свої 
манатки і пішла до Грицька. Пожила десь з півроку, потім потайки почала 
з Миколкою зустрічатися. Дізнався про це Грицько, оддухопелив. І раз, 
і вдруге. Зібрала вона свої пожитки і повернулася знову до Миколки. 
Обіцяла, клялась, у ноги падала. Та згодом повторилося все спочатку. 
Отак і пішло: півроку у Миколки живе, півроку в Грицька. Саме в цей 
час по телебаченню показували мексиканський телесеріал. Там була одна 
дійова особа на ймення Бейжа. З чиєїсь легкої руки це прізвисько при-
клеїли і Наді. Так і пішло. У селі від малого і до старого інакше її ніхто і 
не кликав, як Бейжа. Згодом Іван та Мотря купили їм хату – один сіль-
ський чоловік виїжджав у Линовицю, хата стояла порожня. Спочатку так 
наче й на діло. Батько пішов свинарник облаштував, поросятко купили, 
курей розвели. Та знову запили обоє, посварилися, почали одне одному 
дорікати, Бейжа плюнула на все, зібрала свої пожитки і пішла через усе 
село до Грицька. А Миколка залишився в хаті, як стовп при битій дорозі. 
Переночував ніч, а тоді думає, чого я тут буду сидіти, піду до матері. Там 
і натоплено, і наварено. А через місяць до Миколки повернулася і Бейжа. 
Простив Миколка її походеньки. Повернулися у ту хату.

У цей час захворів Іван. Та так тяжко. І як зліг, та вже й підвестися 
не зміг. На осінь, як листя вкрило землю, закінчився його земний шлях.

Після похорону Бейжа знову повернулася до Грицька. Миколка з 
горя почав пити, валявся під парканами. Мати все бачила і пропускала 
через зболене серце. Схудла, змарніла, обличчя стало, немов земелька. 
А через рік і її поховали поряд з Іваном та свекрухою.
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І залишився в хаті Миколка один. Улітку то ще нічого, там комусь 
підсобить, а взимку, як замете віхола та як ударить мороз, то кепсько на 
душі. Натягає до хати хмизу, поставить колодку. Тут же, посеред хати, 
прямо і дрова рубає, до печі кладе. Коли дрова закінчилися, йде на болото, 
лозу рубає, притягне за день в’язок зо дві-три. Лоза мокра – шкварчить, 
димить. Це поки він розтопить, то диму так нанюхається, що в грудях аж 
болить. Потім картоплі в мундирах зварить, дістане огірочків з банки, 
які влітку сестра закрила, або капусти. Смачна так, хоч і без олії. Добре, 
що в нього хоч сестричка є та щось на зиму приготовить. А ще варення 
закрила, води закип’ятить, чаю наготовить.

На весну в село прибилася одна пара – чоловік, жінка і п’ятеро ді-
тей. Казали, ніби діти від різних чоловіків. Та Миколці яке до них діло. 
Головне, що жіночка ця, яку звали Катрею, до нього частенько прибігала 
то сапу поклепати, то ще якусь забаганку вигадувала, аби покохатися з 
новим кавалером.

Дізналася про це Бейжа, почала ревнувати, повернулася. А на цей 
час Миколка новий промисел освоїв – почав у людей красти курей. То в 
одного, то в іншого поцупить. Злигався з одним злодієм з Гречаної Гре-
блі. Той у буцегарні строк тягнув. Крали курей, різали, Бейжа патрала, 
а вони давай на ринок у Яготин возити. Копійка пішла. Було і на харчі, 
і на пляшку. Отак і зиму перезимували.

Люди терпіли-терпіли такі знущання, та, зрештою, терпець у них увір-
вався. Звернулися зі скаргою до голови сільської ради, а та у Прилуки 
зателефонувала у райвідділ міліції. Приїхали, взяли обох – Миколу і 
того, що з Гречаної Греблі, Кирила Стасевого. Спіймали саме на гарячо-
му. Ті й не віднікувалися. Явка з повинною, так би мовити. Протримали 
тиждень у Прилуках. Кирило був з «досвідом», повчав Миколу.

 – Давай прикинемося дурниками і нам не буде нічого.
 – А давай, – охоче погодився Микола. – Тільки як?
 – Коли до нас зайде міліціонер, я тобі наганятиму мух, а ти щосили 

ляпай у долоні, так наче битимеш їх.
Ось так і зробили.
 – А, капосні, назліталися! – вигукнув Кирило, як тільки прочинилися 

двері, – ану, Миколо, бий їх, та хутчіше!
Як і наказував Кирило, Микола щосили ляпав у долоні.
Міліціонер дивився-дивився, потім хряснув дверима. Їх ще день 

потримали, пожурили та розпитували, куди, мовляв, курей подівали?
 – Та куди? – виправдовувався Кирило. – Я йшов через поле. У мішку, 

знизу, виявляється, була дірка, ось вони через неї і повтікали.
 – Ну, а ти? – допитували Миколу.
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 – А я… я поїв, – щиро зізнався, – три дні і ріски в роті не було.
Оце, було, зайде до сусіда: «Дядьку, дайте хліба, бо я вже тиждень ні-

чого не їв». Чоловік піде до хатини по хліб, а він з столика у хаті пляшку 
олії поцупить чи пачку масла. Що вже там у нього лежить.

На цьому обох і відпустили додому, щоправда, пригрозили:
–  Дивіться, хлопці, ще раз потрапите сюди, судити будемо. На уранові 

рудники відправимо.
Перебування у міліції для Кирила не значило нічого, а на Миколу 

подіяло здорово. Хоч надалі і пив, хоч і крав, хоч і продовжував вести 
безпутне життя, та слідчий ізолятор не минув даремно. З часом захворів, 
лікарі сказали: пухлина шлунка. Заслаб так, що й не ходив, приїхала 
сестра з Броварів, доглядала, а незабаром його не стало.

Не набагато пережив свого брата і Василько. Захворів на легені, ліку-
вався у Прилуках, виписався, знову у чарочку заглядав. Та одного разу 
зробилося зле. Повезли його до лікарні, а назад повернувся у домовині.

Прибула Наталя з Броварів. Ховали Василька з тієї хати, в якій на-
родився. Дружина зібрала на поминки тільки копачів та тих, які несли 
труну і віко.

– На більше у мене немає ні випивки, ні закуски, – тільки й мовила.
– Що ж, люди добрі, – сказала Наталя, – всі інші заходьте до нас. 

Пом’янемо мого братика. Звиняйте, що вже буде.
При вході на цвинтар вони лежать рядочком: бабуся, батько, мати, 

Миколка і Васильок. Хлопці на фотокартках – красені: молоді, чорняві, 
немов актори. Перед проводами приїздить Наталя з чоловіком: попри-
бирає могили, насіє квіти, щось там підправить, пофарбує, а на проводи 
поминає.

Минулої осені долучилася ще одна могилка – помер Василів най-
менший син – тринадцятирічний Роман. Після школи разом зі своїми 
приятелями пішов грати у футбол. Бігав тоді, мов навіжений: за хвилину 
забив три голи, а потім ураз Романові зробилося погано – опустився на 
пожухлий моріжок, правою рукою схопився за серце. Хлопці спочатку 
подумали, що прикидається.

– Ей, ти, не дуркуй! Отакий гол мав забити.
Одначе Роман продовжував лежати – ліва нога була випростана, 

права – трохи зігнута в коліні.
Покликали маму – саме поралася. Коли прибігла сполохана ненька, 

син уже був увесь блідий, немов з хреста знятий, доторкнулася до пучок, 
а вони – холодні. На крик прибігла й медичка, проте вона була безсила 
будь-що вдіяти. Лише констатувала: раптова зупинка серця.

Ховали хлопчину сонячного недільного дня. На похорон зійшлося 
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все село. Поклали поряд з батьком. Пом’янули у сільському клубі на ті 
кошти, які збирали всім селом. Прийшли усі, хто проводжав Романа в 
його останню дорогу. На з’явилася тільки рідна мама. Люди казали: об-
разилася, що не віддали їй зібрані гроші. Вона буцім збиралася купити 
хату – ця вже розвалювалася.

… Тиша на цвинтарі. Пахне любистком, м’ятою й чабрецем, а ще до 
одуріння витає в повітрі гіркий присмак полину. Ніщо ніде ані шелесне. 
Хіба що між кущами інколи проплазує велетенська змія чи вуж. Люди 
бачили: голова зелена, тулуб чорний, як мокра гілка, живіт знизу білий-
білий. У довжину так метрів зо два, в товщину, кажуть, сантиметрів 
п’ятнадцять буде. Звідки він сюди приліз і чому саме вподобав цвинтар, 
ніхто не знає.

М-да, бачте, а Бейжа після того, як поховали Миколу, до Грицька 
Мацегори більше не повернулася. Видно все таки любила покійного. 
Переїхала до сусіднього села, купила хату і живе там з дочкою та онукою.

                                                    2007, м. Чернігів
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ЮНІСТЬ

Вимолю для себе світлу днину
Із гарячим сонцем-гарбузом…
Аж воно покотиться по спині,
Аж – упокіт із гори, разом!

Над квіток рясного шумовиння
 Тріпотить метеликовий рай…
Я скочуся з сонцем у долину,
В прохолодно-соковитий гай.

Народився 9 травня 1962 року 
в с. Тимченки Недригайлівського 
району Сумської області. Закінчив 
Київський державний університет 
імені Тараса Шевченка. Працював у 
сфері телерадіомовлення в Сумах та 
Києві. Нині – президент Благодійного фонду сприяння ініціативам газети 
«День». Автор книг поезії, прози, публіцистики. Переможець Міжнародного 
літературного конкурсу «Гранослов-93». Лауреат літературних премій 
імені Олександра  Олеся, Леоніда Глібова. Нещодавно за книгу віршів «На 
зелених іконах дерев» відзначений Міжнародною літературною премією 
імені Григорія Сковороди.
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І мені так зробиться врочисто,
І так світло стане на душі,
Що розкраплю сонце у намисто,
З пригорщі розсиплю в спориші!

Сам такий я, росяний по груди, 
Розпашілий від юнацький мрій,
Із сонцями танцювати буду
Між дерев зелених прапорів!  

  26.08.2015 

ЧОРНОБРИВЦІ

Золоті фонтани чорнобривців
Заяскріли у моїм саду.
Я стою із ними наодинці
І вбираю вроду молоду.

Кожен порух, ароматну хвилю,
Кожен погляд жильного листка.
Чорноброві квіти мої милі,
Ваша доля, знаю, нелегка.

Квітку золотої України
З чорною вуаллю по краях
Клали на вкраїнські домовини,
Але знову сіяли в полях,

На городах, клумбах, на задвірках,
Там, де є промінчик хоч один!..
Ви однако проростали дзвінко
І кущились покликом родин

До морозів, лютої напасті,
До ножа, сокири, до серпа…
Тільки найтрудніше ваше  щастя –
Долю мати:  квітки-вояка!
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Пригорнуть до себе Переможця,
Притулитись до його грудей,
Виростати, схожими на сонце,
І, як сонце, золотити день!

   06.08.2015.  

СПАС

Чомусь мені промінилось. Як вчора…
Червоний диск вкотився до грудей.
Сочилось світло, пахла матіола
І розгорався фіолетом день.

Я бачив не очима, а – квітками,
Я геть забув, який довкола час!
А яблуні трималися руками,
А яблука штовхалися боками…
Бо – Спас…

   15.07.2014. 

САД  

Світлій пам’яті 
Володимира Затуливітра

Садок стояв. Спирався на ціпки,
Йому крутило в кожному коліні…
Та яблука всміхались залюбки
Із стьожками рожевими на спинах.

Колись тут добрий, дивний садівник
Попідпирав гілляччя кострубате…
Сам перейшов на інший материк,
Накинувши на плечі теплу хату.

За ніч одну садок той посивів…
Зіщулився в самотній безнадії.
Під ним Дніпро, мов ранений, ревів,
Розкришуючи Бучака* подію.

* Бучак – село неподалік Канева, де трагічно загинув поет В. Затуливітер.
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… Зійшли сонця. І вийшли орачі.
Проклали чорну стрічку над лугами.
В старім саду поплакали сичі
Та й подалися в ірій. За плугами.

Садок стояв. Спирався на ціпки,
Йому крутило в кожному коліні…                                     
Все ж яблука всміхались залюбки
Із стьожками рожевими на спинах.

   28.08.2015

СПЕКА

Деревам важко. Спека навісна
Все висне, висне і… не відвисає.
Та хмаровиння знову не скресає,
І сонце застрягає допізна!

Суха земля. Потріскані боки,
Зашерхли очі в спраглому безсонні.
Усе живе, неначе – на припоні
Поопускало руки й пелюстки…

Усе живе, неначе й – не живе,
Так, ніби тимчасово причаїлось,
Зіщулилось під тінями чиїмись
І маревом у небесах пливе…

   25.09. 2015

* * *
Запустіло. Задиміло. Замело.
Перетерпло. Перетерпіло. Заснуло.
Це – моє, вмираюче село
З горем своїм, прийшлим і минулим.

На горі – зарослі могилки,
Що й хрестів не видно за барвінком,
Голубіє стрічечка ріки
В берегах, де навіть рибі мілко.
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Хмари натискають звідусіль,
Вітер давить у сльозливі очі…
Скільки в нас таких плакучих сіл,
Які вперто умирать не хочуть?!

Свійське пробиває гущину:
Кропиву, кленки американські.
Я в село із траси заверну
І пройдусь по ньому не по-панськи.

Пом’яну і рідних, і чужих,
Полиново помовчу над ними…
Тут лежать, хто цій землі служив,
Не вколовшись землями чужими.

Їх така тут всемогутня рать, 
Що чорнозем гріла у долонях!
Працювати їм, немов – співать!
А співати, мов – летіть на конях!

Земле моя. Пустко моя. Гріх.
Чим тобі зарадити? Не знаю.
Гомеричний солов’їний сміх 
Над родючим у безрідді краєм.

   20.06.2014
НАДВЕЧІР’Я

Люстри кришталевий водоспад.
Надвечірні тіні у кімнаті.
 Акварельні за вікном пенати.
Сонця розімлілий мармелад.

Пелюстки оранжевих квіток
Крильцями згортаються в бутони…
День гарячий ніжно так холоне
Ніби чаю золотий ковток…

     04.07.2014,
м. Київ
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СВІЧКИ 

Хмари лежали на небі, немов шматочки яблука на кухонному столі. 
Як вони називаються? Здається, «білий налив». Мені стало весело: я 
уявила собі, що білий налив упав у воду і вийшов яблучний компот.  

– Куди ж поділася моя трубка? 
Правда, трохи солоний.  
– Я її бачила сьогодні вранці на тумбочці. 
Наш корабель плив повз острів, схожий на торт, а в торті – святкові 

свічки, точнісінько як дерева на острові. Вийшов святковий торт для 
дуже похилого любителя солодкого.

– Про що ти смієшся, сонечко?
До чого ж я нетямовита! Вода в морі під Різдво холодна, як же яблука 

можуть зваритися?
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– Думав, прибиральниця забрала. Сонечко, ти впевнена, що на тум-
бочці? 

Я здивувалася: 
– Невже вона курить трубку?
– Ні, зате її чоловік, якщо у неї, звичайно, є чоловік, напевно курить. 

Для себе вона поцупить щось дамське.
До сонця приєднався місяць, і тепер їх було двоє: попереду – сонце, 

ззаду – місяць, а ми – між ними, як у гамаку, натягнутому між двома 
деревами у нас на дачі. Я трохи змерзла, але йти не хотілося: розлучи-
тися з островом було б так само боляче, як з’їсти торта. Немає нічого 
сумніше з’їденого святкового торту. Літній любитель солодкого напевно 
підтримав би мене...

У воді плавали прозорі фіолетові медузи розміром з тарілку, що давно 
вже не літає. Одну з них напевно звали Горгоною. Або навіть багатьох. 
Кажуть, у кожній – по двадцять чотири щупальця. Хто їх знає, спробуй 
перелічити...

– Тут вода брудна, тому вони такі великі. Нечистоти скидають з ка-
налізаційних труб із острова просто в море. Я читав проспект.

– А хіба тут хтось живе?
– На жаль. Там живуть нащадки розбійників і їх супутниць. Думаю, 

вони не сильно відрізняються від своїх предків. На цьому острові все 
побудували каторжники та дівчата легкої поведінки. І дерева посадили 
теж вони – бачиш, які дикуваті? Ну, підемо до ресторану, ти замерзла. 
Нам пора святкувати твій ювілей.

– Ти казав, що не слід нагадувати дамі про вік.
– Твоя правда, вибач. Ходімо?
Ми сіли за столик біля вікна, яке виходило на море. 
Острова більше не було, медуз також. Правда, сонце з місяцем ще 

залишалися, але білий налив зник...
Або зварився. Мені знову стало весело. На сріблясто-золотистих 

виделках був вензель – судячи з усього, королівський. Як, мабуть, 
приємно бути королем. Тобто королевою, звичайно. Колись, стра-
шенно давно, я любила грати в королев і королів. Гра нескладна, але 
захоплююча. Я одночасно була трьома старовинними королевами – не 
старими, а старовинними, це не одне й те саме! – і двома королями. 
Трьома королями бути не хотілося, хорошого потрошку, двох їм буде 
достатньо. Я мало не розреготалася на підтвердження власної правоти.
 – Замініть, будь ласка, виделки, вони у вас, як завжди, не дуже чисті. 
Сподіваюся, ви не хочете, щоб дама отруїлася, та ще у власний день на-
родження. Не потрібно псувати свято, домовилися?
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Уже не було ані сонця, ані місяця. Правда, офіціант разом з новими 
виделками приніс довгу лимонну свічку. Як тільки він запалив її й по-
ставив квіти у вазу – таку ж довгу і тонку, як свічка, але перламутрову, 
– піаніст сів за рояль – ні, здається, це було фортепіано, обвів поглядом 
зал, щоб подивитися, для кого буде грати сьогодні, і заграв сюїту – мі-
мінор, по-моєму. Шкода, що я колись кинула музичну школу. Могли б 
зіграти в чотири руки. Хоча піаністу довелося б зі мною нелегко – я або 
забігала б уперед, або пасла задніх. Потрібно буде гарненько потрену-
ватися. Цікаво, куди все ж таки дінеться полум’я свічки, коли вона до-
горить? Зі свічкою зрозуміло – вона просто розтане, як нещасні яблучні 
дольки, а ось полум’я?

– Цікаво було б дізнатися, які оцінки йому ставили в музичній школі. 
Втім, не думаю, що він десь учився. Ти б зіграла не гірше, я впевнений.

– Треба було б порепетирувати. Це складна сюїта, вона в мене так і 
не вийшла...

Піаніст відкинувся на спинку стільця, люди зааплодували. Він по-
сміхнувся мені – можна сказати, ми вже були з ним майже знайомі. Я 
помахала йому рукою. У піаніста в петлиці була така ж квітка, як у на-
шій вазі, тільки біла, а наші були жовті й червоні. Піаніст посміхнувся 
й підморгнув мені.

– По-перше, скільки можна чекати на десерт? А по-друге, якщо ви тут 
не хочете неприємностей, запропонуйте своєму піаністові підморгувати 
кому-небудь іншому. І посміхатися також.

І справді, навіщо він мені підморгує?
Офіціант приніс торт зі свічками. Поставив переді мною, посміх-

нувся, як йому належить, і привітав з днем   народження. Не дуже щиро, 
але привітав. Люди за сусідніми столиками не дуже охоче поплескали в 
долоні. Особливо активно плескала і сяяла від захоплення усіма своїми 
підробленими перлами стара зморшкувата бабуся у сукні столітньої 
давнини. І ще – довгошиїй лисуватий пенсіонер, який якось дивно на 
мене поглядав і посміхався.

Піаніст послав мені повітряний поцілунок і зіграв коротку вітальну 
мелодію. Потім знову послав повітряний поцілунок. Виглядали його 
поцілунки досить сальними, як і посмішки пенсіонера, але нічого не 
поробиш, час уже звикнути.

– Сонечко, з днем   народження! Це найважливіше свято в мо-
єму житті. Більше за все на світі я хотів би, щоб ти була щаслива.
 Я подивилася у вікно. Моря не залишилося, не кажучи вже про медуз 
і про острів. Шматочків білого наливу і гамака теж. Взагалі нічого не 
залишилося...

Я була щаслива...



41Проза

Треба було починати їсти святковий торт. Я втягнула в себе побіль-
ше повітря. Хіба їх усі можна задути з одного разу, коли їх так багато? 
Минулого разу було, як годиться, на одну менше, і все одно у мене з 
першого разу не вийшло.

Ніяк не збагну, як я задму всі свічки через рік – тоді їх уже буде 
одинадцять...

ВИБІР
Спека стояла.
Я плив собі за течією – без керма, вітрил, із колись закомпостованим 

талоном.
Прокидаєшся вранці – здається: довжелезний день попереду, не-

скінченний ранок, десь за горами – полудень, а вечір – взагалі фантазія, 
обов’язково зроблю сьогодні що-небудь значне. І ось – зник ранок, ви-
парувався день, виліз з усіх щілин вечір, притягнув із собою на ниточці 
всю ту ж спаплюжену надію...

Чергова будівлю, дивлюся і не розумію. Чи то чорним, то чи по біло-
му написано: «Катівня». 

Катівня.
Я сам собі кат, ще й який. Не ввійду.
Але кат допитливий. Увійду.
Двері: «Прийом відвідувачів – цілодобово. Без перерв і вихідних».
Відкрив. Увійшов.
Стіл. Над столом портрет. На портреті муха. Під мухою чоловік. 

Дивиться допитливо:
– Слухаю вас.
Збираюся з думками. Питаю:
– Як це ви – катуєте?
– Та ось так – запрошуємо бажаючого за цей стіл і катуємо на здоров’я.
– Дивно... А де ж диба, голки, ковані чоботи, настільна лампа в очі, 

оселедець без води, смола нарешті?
Поблажливо посміхнувся. 
– Застаріле мислення, шановний. Наведені вами аксесуари потрібні 

тим, хто катувати змушений – заради більш високих – або низьких – 
цілей. А нашу організацію ніхто не змушує. Навпаки.

Гублюся в здогадах.
– Тобто?
– Тобто будемо ми катувати чи ні – нам від цього жодної особистої 

або громадської вигоди немає.
Намагаюся розслабитися – і не можу.
Муха як муха. Портрет як портрет. Усе – як усе...
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Мій співрозмовник мене спантеличив.
– Яка нам, – каже, – користь із того, що ми від вас почуємо визнання 

в христопродавстві, опортунізмі, в тому, що Земля – пласка, а жарти 
вождів – ні? Ви ж – катуй вас або не катуй – повалити мене все одно не 
зможете. Та й народ замутити неспроможні. І в каламутній воді щось 
ловити – це хіба ваша справа?

Устав. Сполохав муху на портреті. Не хотів – вона сама собі відлетіла.
– Слухаю вас, – попросив я.
Підійшов до вікна, постояв. 
– Ми катуємо на добровільних засадах. Платять нам за це лише по-

вагою, але щирою.
Знову помовчав. Повернувся до мене.
– Катуємо витончено.
– А охочих багато?
– Безліч. Далеко ще не всіх відкатували. І це – при цілодобовому 

циклі!
Суворо помовчав.
– Однак деякі не бажають. Скажу вам відверто: поголовна свідомість 

поки що відсутня.
Сів.
– Ну, а ви як?
Я заглибився в роздуми. Прийшов до висновку:
– Та навіщо ж мені? Я просто погуляти вийшов і подивитися зайшов. 

Дивлюся – «Катівня» написано. Ну, зацікавився...
– Либонь у хімчистку або в похоронне бюро без потреби не зайшли б?
І подивився на мене – саркастично...
– Думаєте, – обережно запитую, – у мене є потреба?..
– Ну звичайно! – вигукнув. – Жодних сумнівів. Вам без хреста – 

життя не в радість. Тільки, щоб   хрест цей не зовні був, а всередині. Щоб 
не вас на ньому розпинали, а він вас розпинав. Тобто, щоб ви зсередини 
розпиналися.

Зніяковів.
Хрести в горлянку забивати?.. Ось воно як катуєте?..
Поблажливо посміхнувся.
– Жарт ваш – несмішний та нешкідливий. Вірна ознака – закатуємо.
Ще більше зніяковів.
– А чим же ви катуєте?
– Вибором.
За відсутністю диби дибом стали мої вуха.
Не здивувався. Запитав із ввічливості:  
– Навіщо це ви – вухами?
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Я почервонів.
– Поясніть, будь ласка.
Посміхнувся по-доброму.
– Нічого складного. Даємо катованому можливість вибирати. Ста-

вимо, так би мовити, перед дилемою. Дилеми у нас в асортименті. Засіб 
випробуваний. Катований може вибрати або замовити все оптом – але 
це вже ознака особливої   душевної витонченості.

– А які дилеми? – трішечки злякався. Зовсім трішечки.
– А будь-які, – заспокоює. – Сім’я або школа. Знання або сила. На-

ука або техніка. Та ж сама наука або життя. Ця жінка або та. Аналогічно 
– чоловік.

Муха зайняла своє насиджене місце на портреті.
Муху можна в принципі прогнати. Думка, навіть якщо вона менше 

мухи, ніяк не проганяється. І що цікаво: чим болючіша, тим настирніша.
Я пискнув:
– Хто вам дозволив дозволяти людині вибирати?
– А хто вам дозволив весь час тільки й робити, що вибирати? І голов-

не – до кінця так і не зробити вибір?
Я вилетів у трубу. Або вийшов у двері – не пам’ятаю.
Йшов світ за очі – так довго, що вони втомилися від відповідальності. 
Хотілося зізнатися. З’явитися з повинною. Взяти на себе. Донести на 

себе ж. Видати себе ж з головою. Скласти голову. Посипати її попелом. 
Схилити коліна. Прийняти як належне.

Цього всього хотілося пристрасно і відразу.
Тільки б не вибирати. 
Несіть вашу смолу. Готуйте батіг. Гостріть кігті й зуби. Я готовий до 

катування. Довго не витримаю – підпишу й годиться. Чи не проблема: 
пляшка смоли й кілька добрячих батогів – розкаюся, все забуду. Хочеться 
рабства – солодкого, вільного, добровільного. 

Та ні. Той, хто відвідав катівню, позбавлений привілею батога.
Він бреде з повішеним, як запраний рушник, носом і – вибирає. Він 

харчується власними сумнівами, які вже ледве ковтає. Бачить дорожні та 
електричні стовпи у формі знаків запитання, будинки в лапках, суцільні 
три крапки на вибір...

Він не сподівається коли-небудь зробити вибір – і тому постійно 
робить його. І тому не зробить ніколи. 

І він це знає – інакше не робив би. Інакше не спорудив би собі вічну 
катівню з усіма зручностями й видом на об’єкти вибору.

Бо для того, хто робить вибір – вибору немає.
Доведіть, що є, – покатуйте себе спробою довести. 

м. Монреаль, Канада
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 ШАНУЙМО ДНІ, ЩО ЙДУТЬ ВІД НАС

     ШЕВЧЕНКОВА  ЦЕРКВА

Шевченкову Церкву будуй Україно,
Хоч храмів у нас вистачає.
Немає царів – двадцять перше сторіччя,
А в Києві мова, «как раньше – чужая».

А батьківська мова – Святая Покрово!
У хаті своїй сиротина.
І книжку дитячу з Тарасовим словом
В книгарні не знайде дитина.

Шевченкову Церкву будуймо скоріше,
Щоб – лаври Печерської вище!
Щоб мова народу сміливо звучала,
А зайда Вкраїну не знищив.    
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 Р І З Д В О

 З малечих літ. куди сягає пам’ять,
 Зі мною свято Божого Різдва:
 Коли на стіл дванадцять страв поставлять,
 Запросять рідних всіх, і навіть тих, кого між нас нема.
 Я ще малий, а поруч батько й мама,
 Через роки за стіл прийдуть брати.
 Роки ж летять. батьків давно немає з нами,
 Та на Різдво вони між нас. бо ми їх просимо прийти.

 Так як колись мої батьки просили 
 Тих рідних. що за обрій відійшли,
 Сльозу тримаючи молились, як живих гостили,
 Я їх пізнав. вони мене навчили 
 Від кого наші корені пішли.
 Сьогодні знов Різдво. я вже в літах і сивий,
 Моя рідня зійшлася за столом:
 Я Богу дякую. що він дає всім нам здоров’я й сили,
 Благаю. доля внука хай освятиться Різдвом.

КРАЇНА НАСОЛОД

 Ти ласку рук своїх мені даруй
 І поцілунки вуст п’янких. шалених.
 Полоном ніжності, любові причаруй,
 Пусти в країну насолод блаженних.
 
 Там в райський сад поклич. щоб тільки ми одні.
 В саду любові, ніжних пристрастей і ласки.
 На острові, що в океані найсолодших снів,
 Приспи мене й не відпускай з цієї казки.

 Я так страждаю, що не разом ми,
 І сам не свій, коли тебе немає.
 Надію дай, а чорні сумніви візьми,
 Я тільки тим живу, що я тебе кохаю.
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 ШАНУЙМО ДНІ

 Шануймо дні, що йдуть від нас.
 Життя – це сон, що відлітає швидко в згадку,
 Але ці дні ще наші, наш цей час, 
 Тож бережіть його, бо не почати все спочатку.
 Смертельна боротьба життя.
 І хоч читай, хоч не читай молитви,
 Пройде життя, назад не буде вороття,
 Не повернувся ще ніхто живим з цієї битви.
 Шануймо дні, що йдуть від нас…

 ПЕРЕСТОРОГА

 В минуле вороття важка проблема,
 На кожен час своя біда, своя печаль.
 Минуле щастя повертати теж не треба,
 Пройдешнє щастя, то мертвий кришталь.

 Кришталь минулого, як марево звабливий,
 В промінні спогадів нам душу зігріває.
 А в дійсності – кришталь нікчемний і фальшивий,
 На міцність випробуй, і враз фантом зникає.

 Минуле горе, більш того для чого.
 Воно вже душу розривало вам.
 Не повертайтеся в минуле, ради Бога,
 Страждання й біль ви віднайдете там.

 ВЕСНЯНИЙ САД

 Цвіте магнолія в саду, що над Дніпром,
 Прадавній монастир – Ковчег в бузковім морі.
 Весну вітають його дзвони малинові,
 Природа пестить ароматом і теплом.
 
 Весна час вибору і час тяжких дилем.
 Пробудження зі сну, світанок після ночі.
 Ти ж просинатися чомусь не хочеш, 
 Сховавшись в склеп надуманих проблем.
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 Я страшно одинокий, бо тебе нема,
 Я сам в саду, але ж навколо людно.
 Час і розлука на кохання діють згубно.
 З собору доліта мелодія сумна.

 Кохання йде від нас, хоч ще не час.
 Я простягаю руку, де тебе немає.
 А сад цвіте, він з нами не вмирає.
 Кохає сад весну. йому вже не до нас.
 
 

ГОТЕЛЬ СВ. ВАЛЕНТИНА

 Хоч пізня осінь жде зими,
 Весну подарувала нам Аркадія.
 Мабуть тому, що разом ми, 
 Нам гарне море восени,
 Любов чаклунка і всесильна магія.

 Бульвар французький не цвіте, 
 Та без журби й печалі я,
 Бо на бульварі церква є,
 Її ім’я як і твоє.
 Вона як ти – свята Наталія.

 Одеса в заграві реклам.
 Кав’ярня з назвою: «Паризька вежа».
 За вечір цей я все віддам,
 За тебе вдячний я Богам.
 Ми вдвох за столиком.
 Моя любов безмежна.

 Час зустрічі завжди спішить.
 Що знов розлука – не моя провина.
 Нам не забути щастя мить,
 Казкове ліжко, що скрипить,
 В готелі для закоханих – «Святого Валентина».
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 НАЙПРЕКРАСНІШІЙ ВІДЬМІ

 Ще досі в снах мене твої цілунки гріють,
 І грає кров, коли згадаю я твої обійми.
 І очі чорні найпрекраснішої відьми,
 І перса пружні, що розкоші мріють.

 Княгине від гріха, принцесо від розпусти.
 Дитя богині дня і демона від ночі.
 Боготворю тебе і до безтями хочу,
 Бо ти той гріх, що наче ніж,
 і з серця кров жаги відпустить. 

 

СПРАГА 

 Я прагну губ твоїх вологу.
 Ковток бажаю вуст твоїх.
 Я знов і знов збираюся в дорогу,
 Щоб шаленіти від любовних втіх.
 Від ласк твоїх, цілунків, мови, жестів,
 Волосся пофарбованого в сніг,
 Від смаку ніжних персів,
 Від шкіри кольору туману в місячному сяйві.
 Від гуку щастя, де слова,
 мабуть, завжди банально зайві.
 Тебе кохаю як ніхто ніколи,
 Без тебе чорно-білий світ і пустота навколо.

 ФАЛЬШ

 Мріяти ніч научила мене,
 Зорі шептали. любов не мине.
 Дощ вчив чекати на зустріч з тобою,
 Ти ж не навчилася жити любов’ю.

 Тяжко без тебе очам і душі,
 Лягають на серце мінорні вірші.
 І ночі тепер стали довгими дуже,
 Нестерпно з тобою й без тебе подруже.
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 А серця свого було завжди замало, 
 Тож серце просило знайти йому пару.
 Лиш те, що знаходив, до пари не стало,
 Вже сонце сіда. йду самотній з базару.

 Усе, що народжене, мусить померти,
 Бо жорна часу прагнуть все перетерти.
 Чому всі говорять про вічність кохання?
 Бо вічне в коханні – розчарування. 
 

КОХАННЯ

 Кохання, дивне почуття,
 Не покидай мене, тебе благаю,
 Без тебе я життя не знаю,
 Життя без тебе – не життя.
 А, може, без кохання краще, звідки знаю,
 Кохаючи одну з юнацьких літ,
 Можливо, без кохання не погасне світ,
 Тим більш, закоханого щастя оминає.
 Можливо, не погасне, але стане сіро,
 Так чорно-біло, що затьмить красу,
 І не побачиш, коли сонце п’є росу,
 Осіннє листя золоте і дивної краси жіноче тіло.

МЕДОВІ ВУСТА

 В тебе справді медові вуста,
 А цілунки п’янкі і гарячі.
 Їх чекав я так довго й терпляче,
 Бо лиш в тебе медові вуста.
 В тебе погляд жагучий, звабливий,
 Я від нього запалююсь враз.
 В тобі стільки жіночих окрас,
 Лиш з тобою я справді щасливий.
 Твої руки – це рай неземний.
 А обійми як вітер і море.
 Як я вдячний тобі, моя доле,
 Що відчув знов їх дотик терпкий.
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 НЕРОЗДІЛЬНІ

 Любов і самотність взялися за руки,
 Немов рідні сестри нога в ногу йдуть.
 Роки їх єднають, плекають розлуку,
 Лишаються разом як навіть помруть.

 Любові самої на жаль не буває,
 Самотність самотня також не живе.
 Чомусь без кохання самотність зникає,
 Як буде любов, то й самотність прийде.

 Де хрест придорожній, матуся стояла, 
 На образ дивилась, молилась сумна.
 Любов і самотність жінку спіткали,
 Син згинув на сході – зосталась одна. 
 
 А місяць самотній на землю дивився,
 Людей не самотніх він всюди шукав.
 Знайшов їх немало, зітхав, дивувався 
 І кожному з них він чомусь співчував.

  ХВОРОБА

 Я хронічно тобою хворію:
 Чи це добре, чи зле я не знаю.
 А ще жити без тебе не вмію,
 Тільки ради на це немає.
 

 ДВА ПОЛЮСИ

 Любов, ненависть,
 Як добро і зло,
 Два полюси життя людського.
 Як перший вибереш – людина ти,
 А другий – хоч життя було,
 Та кропива обіч його дороги.

м. Чернігів
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ПІД ЯСНИМ СОНЦЕМ

Колись – не скажемо коли, чомусь – самі здогадайтесь чому, роз-
плодилося в одній місцевості багато кажанів. Висять собі на горищах 
головою вниз, нічого не хочуть бачити, нічого не хочуть чути. А навкруги 
весна під Ясним Сонцем яскравими барвами грає та співає. Галасливо та 
весело навесні. Заклопотані птахи снують, гніздечка мостять, пташенят 
виводять. Лісові звірі свої нори та барлоги залишили, своїх звірят з до-
вкіллям знайомлять та навчають, як у лісі жити. Люди вдома не сидять, 
орють землю та готуються до сівби.

Лише кажани мають інше на думці. Їх дратує і весна, і світлий день, і 
людський сміх. З нетерпінням очікують сутінок. Коли чорні тіні почина-
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ють блукати між деревами і людськими оселями, розправляють кажани 
свої крила і сновигають від одного небосхилу до іншого, нишпорячи і в 
пташиних гніздечках, і в звіриних нірках, і в людських домівках. Тільки 
вночі зручно кажанам коїти темні справи. Мало є тих, хто в темряві їм 
суперечити може. А їм тільки того й треба. Нароблять шкоди досхочу 
та й тікають на свої горища, ніхто їх не бачив, ні до чого поганого вони 
ніби-то не причетні. І не можуть люди второпати, чому пташині кубла 
долі валяються, посіви понівечені і потолочені, звірята застуджені та 
налякані, а діти здригаються від найменшого шерхоту.

Проте докумкав якось один Дотепний Чоловік провести на своє го-
рище освітлення. Що хотів – те й зробив. Тільки но ввімкнув на горищі 
світло – всі кажани кинулися врозтіч. Крила собі ламають, один одного 
збивають, в’язи скручують. А Дотепному Чоловікові це – велика радість. 
Знайшов, таки знайшов тих, що отруювали радість буття всьому сущо-
му. Чому він раніше не здогадався, як їх позбутися. А треба було лише 
світло на горище провести.

І вирішив Дотепний Чоловік дати всім людям у цій справі добру 
пораду. Зібралися люди, почали це питання обговорювати. Міркували 
сяк і так. Кожен хоче позбутися темних сил, але не кожен радий ані свої 
сили, ані кошти в добру справу вкладати. Хтось не має сил, хтось не має 
коштів, а когось і лінощі обсіли.

Почали голосувати. Голосують собі і галасують при цьому, а оста-
точно вирішити не можуть, бо домовлятися між собою не вміють. Дов-
го сперечалися, знову голосували, поки не почало смеркати. А як ніч 
прийшла, домовилися люди провести на всі горища світло. Але занадто 
пізно ухвалили вони це рішення. Доки вони сперечалися, темні сили так 
розплодилися – порятунку від них не стало.

Прийшов на землю Світанок і бачить: птахи не літають, гніздечок 
не мостять, звірі з барлог та з нір не вилазять, люди в поле не вийшли. 
Зажурився Світанок та нумо Сонце гукати.

Зійшло Ясне Сонце, почало будити всіх своїм промінням та наставля-
ти на добрий розум. Цих, щоб були щедрими, тих, щоб  були слухняними, 
а інших – щоб не ледарювали. Не даремно наставляло людей Сонце. 
Набралися люди розуму. Знову життя вирує. Люди орють та сіють, всі 
кутки освітлюють, аби темним силам не було куди ховатися. Краще стало 
жити під Сонцем. Спокійніше та надійніше. З такої нагоди вирішили 
люди продемонструвати Дотепному Чоловікові свою вдячність, піднести 
його до неба. Бо він перший почав людей вчити, як здолати темні сили. 
Спорудили пам’ятник, покладають до підніжжя квіти, присвячують До-
тепному Чоловікові вірші та пісні. І не розуміють люди, що така шана 



53Проза

йому зовсім не потрібна, бо не для цього він, Дотепний Чоловік, шукав 
для всіх порятунок від темних сил.

Дивиться на все це Ясне Сонце і посміхається. Йому, Сонцеві, ви-
являти шану не треба. Воно – завжди в пошані. На те воно і Ясне Сонце.

                                                                                                      
15.08.07.

РИБНИЙ ДЕНЬ

Набридло старому Петровичу сало, хоч ця їжа звична, тривна, до 
того ж – дешева. Якраз по його грошах. Пенсія у Петровича – як у всіх 
містечкових пенсіонерів – замала. Добре, що хоч у багатіїв у наші часи 
сало не в пошані. Холестерину в салі – чи ви таке чули? – забагато. Тому 
і ціна на нього на базарі – помірна. Проте Петрович про той холестерин 
геть забуває, особливо коли чарчину гіркої перехилить.

Так от, набридло Петровичу сало. Рибки захотілося. Так зажадало-
ся – утриматися не можна. Особливо коли хтось із сусідів її, кляту, на 
вершковому маслі смажить – ковтає тоді Петрович слинку. Хоч біжи та 
старцюй, аби дали люди шматок зі сковороди. Але ж Петрович – чоловік 
статечний. За чужим шматком гасати не буде. Чужого йому не треба. 
Звик завжди своїм обходитися, а через те вирішив він піти на рибалку, 
добре, що річка – ось вона, поруч.

Вирізав довгу лозину, обдер кору та й заходився робити вудку. Її, 
звичайно, можна було б і купити – добрі вудки є у продажу і в їхньому 
містечку, далеко їхати не треба – на сусідній вулиці. Але ж коштує кожна 
купу грошей. За ті гроші на базарі чи не центнер риби купити можна. 
А чим його вудка гірша? Вудилище – довге, сама – міцна, поплавець, 
гачок – все є. Все до ладу. Вудка – замилуєшся. Треба лише черв’яків з 
вечора накопати, щоб уранці не було затримки.

Екіпірував себе в дорогу Петрович, устав удосвіта. На світанку риба 
добре клює. Була у нього на знаку одна затишна місцинка – там риба, на 
його погляд, має бути. Місце – тихе, з усіх боків – лознякова гущавина, 
а дно ріки – піщане, волосінь у водоростях не заплутається, гачок не 
відірветься. Тільки б ніхто не випередив, не зайняв заповітну місцинку.

Шкутильгає Петрович до річки, а чужі малолітражки нахабно так 
його обганяють, теж до річки поспішають. Стережися, рибо! Люди 
лавою сунуть. Усі хочуть риб’ячої юшки скуштувати та своїх близьких 
почастувати. 

Добре, що добрався-таки Петрович до річки вчасно, ніхто не зайняв 
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його місце, відхекався, закинув вудку. Сидить собі чоловік біля води на 
колоді, душею відпочиває. Клює добре, черв’яки рибі – до смаку. А він 
і не скупий. Черв’яки на гачок чіпляє, рибчину смикає. Вже й відерце 
повне насмикав. Сонце припікає – клює мало, час додому йти.

Змотав Петрович вудку, полічив рибу і задоволено посміхнувся. Десь 
з півсотні піскариків, йоржів, окунів та іншої дрібноти. На тиждень 
вистачить. Уявив собі чоловік, що прийде він додому, розкладе надворі 
багаття, спочатку ошпарить окунів та йоржів, аби краще було шкребти, 
почистить рибу та й зварить, нарешті, юшку.

І коли шлунок старого в передчутті смачного і ситного обіду вже почав 
старанно виробляти шлунковий сік, поруч зупинилася новенька «Волга».

– Здоров був, Петровичу! – привітався керівник автоколони, колиш-
ній його начальник.

 – Ну ти і молодець! Вже з рибою! А ми, як завжди, пізно встали.
Із «Волги» з галасом висипалася сімейка начальника. Жінка, огрядна, 

ще не стара пані та онуки – веселі, жваві пустуни.
– Ти нам дуже вчасно здибався! Продай нам свою рибу! Хочу по-

частувати своїх юшкою. А ти собі ще наловиш! Бо мені, сам знаєш, все 
ніколи. То що? Продаси?

Петрович подивився спочатку на рибу, потім на дітлахів – його онуки 
такі ж самісінькі, тільки бачить він їх мало – живуть далеко, та й ви-
сипав рибу у торбу, що з радістю була підставлена під важкеньке відро. 
Дітлашня заверещала у захваті.

Не взяв старий жодної копійки та й пошкандибав собі додому. По 
дорозі зайшов у магазин, купив банку кильки в томаті, яку вдома зі 
смаком ум’яв. Потім посидів на ганку, викурив дешеву сигарету та й 
вирішив зателефонувати дочці, аби запросити її з онуками на вихідні 
на риб’ячу юшку.  

17.08.07 р., 
м. Чернігів
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 ІЗ ПЕРШИХ УСТ…

                ПРОЩАЛЬНЕ

                                        Олександру Івахненку 

Хоронять Майстра..,
                    плачуть кобзарі..,
                                               світ накриває чорна туга.
Хоронять Майстра…
                    і мойого друга..,
                                               сивіють скроні..,
плачуть кобзарі!

Над Києвом луна прощальний дзвін,
Каштани у журі схилили шати…
Олесю, України вірний син,
З яких світів на тебе виглядати?!
Над Києвом прощальний лине дзвін!
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На Байковому тиша і печаль..,
В зажурі кетяги розвісила калина..,
Хоронить Україна свого сина
І голосом трембіти лине жаль…
На Байковому тиша і печаль.

В Манжосівці лелеки на стовпах,
Над гніздами стоять в почесній варті.
Одне гніздо пусте…
                                   І чарку
нам поминальну піднесе шинкар.
В Манжосівці лелеки і печаль…

Мій друже, ти залишив нас,
Коли сади вже відбуяли квітом…
Тобі б ще жити і творити,
І відганяти пензлем злу напасть…
Мій друже, ти навіщо кинув нас?!

О, дивний часе, ми твої раби!
Відлічуєш ти роки і хвилини…
Кому даруєш вік, кому години…
Навіщо ж забираєш у родини того,
Хто найпотрібніший із нас?!

О, дивний і трагічний час…
Хоронять Майстра..,
                                      плачуть кобзарі.., 
Сивіє сонце.., 
                           в тузі Україна!  

                 * * *
Прощальний танок осені
Кружляє у падолисті.
Каштани п’ятами босими
Відстукують морзянку місту.

Свічки відпалавших кленів 
На тлі золотого саду,
Нашіптують думку шалену
В симфонії листопаду…
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Шепочуть про зраду літа, 
Про роки, що відлітають,
Про тиху зажуру світу
Й кохання, що не вертає…

Нашіптують тихо-тихо,
Вибілюють в зиму скроні…
І щемно скресає  втіха
У ніжних твоїх долонях.
           

 * * *
Листопад у Ніжині! Сонцепад у Ніжині!!
Золотом засніжені площі і сади...
Ми з тобою вінчані листопадом в Ніжині
І збороти осінь цю вистачить снаги.

Ми з тобою вінчані зорями високими,
А кохання скупане золотим дощем… 
Розрахуюсь з осінню прожитими роками
І крізь долю пронесу цей осінній щем.

Ми з тобою підемо виром падолисту, 
Нас не відлякати віхолам зими…
Із собою візьмемо любов нашу чисту
Та ще світлі спогади, де у парі ми.

Листопад у Ніжині…

 * * *
  Юркові Покальчуку
Горює горе... Серце повне болю.
А пам’ять  все верта думки назад,
Від неї не затулишся рукою
І не порад не знейдеш, ні розрад.

Її не заховаєш десь у скриню,
І не проп’єш у шинку, як було...
Чому ж на сповідь я до тебе лину,
Аж зморшки переорюють чоло?
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Невже ж ми так заборгували долі?
Хіба ж не ми сміялися до сліз?
І на Майдані, як на ратнім полі,
Виспівували сто разів «на біс»...

Тепер ти, брате, у останній вирій
Злетів у вишиванці.., плач душа!
Спливає час, минають будні сірі...
І поминальна чарка не втіша.
                           
              
 ОСІННЄ

Я Вам писатиму листа
  на жовтій долоньці клена…
Про те, що уже літа
  упали мені на рамена,
Про те, що ідуть дощі
  і сум залетів до серця,
А ще, про самотні дні
  й відцвівші очей озерця…
Я Вам напишу про ліс,
  що скинув осінні шати,
А ще, що поштар приніс
  вітальних листівок багато…
І в кожній Ваше ім’я,
  і в кожній моя надія..,
Що цей листопад і я
  у Вашому серці зоріють.
А ще, напишу про час,
  що мчить на коні баскому…
Це він розлучає нас,
  а в серце засіює втому.
А ще напишу… Та ні!
  Нічого не буду писати.
Спливають пусткою дні, 
  а ліс поскидав уже шати…

           Листопад, 2015,
          м. Ніжин 



59Проза

Літературний
×ÅÐÍIÃIÂ

ПрозаПроза

n��*“iL Šhlnxemjn

ГАРАЛІОЗІС 

(Фантастичне оповідання)

 Віст вийшов із кабіни, швидко подивився на всіх присутніх, нама-
гаючись схопити поглядом деталі, щось незвичне, на основі чого можна 
скласти певне враження про людину. Відмітив, що у Джамп-вагоні було 
десять пасажирів. Одразу визначив «туристів», їх було троє, вони відріз-
нялися від решти спорядженням та одягом. Ще троє, схоже, чиновники 

Олексій Тимошенко народився 23 
липня 1976 року у  місті Сусуман Мага-
данської області.  У дитинстві із роди-
ною повертається в Україну. Закінчив 
Ніжинський державний педагогічний  
інститут імені М. В. Гоголя та аспі-
рантуру Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

Нині  працює в НДУ імені Миколи Гоголя на кафедрі загальної та прак-
тичної  психології. Доцент, кандидат психологічних наук. Пише фантас-
тичні твори та казки. Оповідання друкувалися у антологіях «Суцвіття», 
«З усіх   трьохсот аудиторій», альманахах  кращих творів сайту «Го-
голівська академія», «Digital Романтизм», у журналах «Літературний  
Чернігів», «Склянка часу», «Дніпро», «Нова проза», «Український фантас-
тичний оглядач». Постійний учасник та автор літературного об’єднання 
«Зоряна фортеця». Лауреат літературних конкурсів «Рукомесло-2006», 
конкурсу на краще фантастичне оповідання журналу «Дніпро» (2009),VI  
та IX літературних   конкурсів фантастичного оповідання «Зоряна фор-
теця» (2011-2012 рр.).
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із Карпатського Сектору  або ж Київського. Дивлячись, куди вони їхали, 
або звідки. Чорні костюми, ділові краватки, шкіряні портфелі – ось їхні 
ключові коди зовнішньої презентації. Двоє з решти подорожуючих не 
викликали підозри, Віст навіть невимушено посміхнувся. Це була пара 
закоханих, щасливих і безтурботних.

Непримітна жіночка у синій кофті та навушниках сиділа прямо навпро-
ти Віста, вона дивилася у вікно і слухала музику. Хвилюється. Нарешті 
Віст зустрівся поглядом із симпатичною дівчиною з короткою зачіскою, із 
сумкою на плечі. Дівчина пильно подивилася на Віста і весело запитала:

–Пане навігаторе, коли почнеться Стрибок?
Присутні зацікавлено дивилися на Віста. 
– Шефе, ми поспішаємо, – промовив один із чиновників.
– Шановні пасажири, – сухо звернувся Віст, – вас вітають у Джамп-

вагоні Транспортної компанії. Ваші провідники – навігатор Віст та штур-
ман Гадар. Стрибок почнеться за три хвилини. Час переходу до Поліського 
Сектору – сім хвилин. Бажаємо приємної подорожі.

Коли повернувся до кабіни, мовчки впав у крісло.
– Що? – кинув Гадар.
– Ніби нічого. Звичайні пасажири. Деякі – нахаби.
– Ага.
Гадар скептично посміхнувся. Посміхнувся і Віст.
Річ, в цілому, зрозуміла. Штурман був не вельми високої думки про 

специфічні здібності свого напарника. Виявити людину за допомогою 
якихось міфічних надчуттів не можна. Так вважав Гадар. «Особливо, якщо 
їх немає, – сміявся Гадар і додавав, – але я вірю в тебе, друже».

* * *
 Спогад про те, коли Віст уперше відкрив для себе Межу світу, давно 

загубився посеред інших яскравих історій та образів. Інколи Віст таки 
намагався спробувати для себе визначити, що саме він відчув того дня, як 
майнув у свою першу подорож вузенькою, ледь помітною стежкою, тією 
маленькою доріжкою, що звивалася поміж пагорбів та високих дерев. 
Розгубленість? Відчуття плину смарагдового часу? Радість від зустрічі 
із природою? Напевно все разом, змішане в єдиний потік веселкових 
вражень від чарів теплого літа, що розлилося днями в його казковому 
дитинстві. Все сталося тоді, коли Віст гуляв біля свого будинку і поба-
чив великого яскравого метелика, що літав від квітки до квітки. Чомусь 
цей метелик міцно закарбувався у пам’яті, настільки міцно, що інколи 
здавалося, що він вільно літає у спогадах хлопця, нагадуючи про себе. 
Напевно, його вільний політ тоді змусив Віста зробити крок і ступити на 
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стежку, побігти, мало не полетіти. Він забув і про застереження батьків 
(Вісте, прохаємо, не ходи до Річки), і про слова Р-Філіпа (Вісте, давай 
вивчимо правила поведінки біля Дому, перше, не можна ходити до Річки, 
друге…), і про обіцянку, яку давав собі (Вісте, друже, слухайся батьків та 
Р-Філіпа). Політ метелика був такий чарівний, що хлопець забув про все 
на світі й жваво мчав стежкою. Він віддалявся все далі від будинку, який 
поволі зменшувався, звісно під ноги не дивився, а дарма, бо стежка теж 
потроху зменшувалася, зникала, ніби розчинялася у рясній зеленій траві. 
Якби він був обачливий, можливо, звернув би увагу на це, адже доріжка, 
на яку не ступає людина, зникає  і ніщо не може її врятувати від перетво-
рення на спогад. А далі сталося неочікуване – якась невидима могутня 
сила зупинила його, змусила докладати надсили для того, щоб йти далі, 
до річки. Та марно. 

Метелик повільно летів у далечінь, уперед, а хлопець залишився стояти 
край стежки. Так Віст дізнався, що у кожної стежки є Межа. 

* * *
 Пролетіло багато років. Віст інколи підходив до Межі біля дому, думав 

про дивний світ, в якому він жив. Розважливо переконував себе, що в 
цьому (тобто у цій мозаїчності) є свої переваги, і треба просто навчитися 
приймати цей ландшафт, відсутність довгих широких доріг, якими колись 
рухалися швидкісні машини. Щоправда такі дороги були в деяких інших 
Секторах, куди Віст потрапляв украй нечасто, адже послуги Транспортної 
компанії були енерговитратні і коштували дорого. А фінансів у родині 
Віста завжди не вистачало.

* * *
 Робочий день промайнув швидко. Останній стрибок Віст розрахо-

вував, уже думаючи про те, що скоро попрямує додому, скине форму 
службовця Транспортної компанії, впаде на крісло і почухає за вухом 
Діка, вірного чорного та кудлатого спанієля. Ще Віст згадував ранковий 
стрибок і блакитні, як небо, очі дівчини. Дивне відчуття того, що він десь 
її бачив, довго навігатора не відпускало.

– Додому? – поцікавився Гадар після того, як вони вийшли із кабіни.
– Ну… ніби так.
– А, може, заскочимо до Філа, кухоль-другий?
Віст махнув рукою.
– Можливо, завтра. Добре?
– Нехай буде завтра, – погодився Гадар, – а я таки заскочу.
Традиція заходити після завершення робочого дня у бар до Філа 
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з’явилася у тандемі «Віст-Гадар» досить давно. Тим паче там збиралося 
багато службовців компанії, додому поспішали далеко не всі. До того ж 
Філ, кремезний господар привітної установи, викликав у Віста певну 
симпатію. Трохи іронічний у висловлюваннях, проте щирий, він радо 
зустрічав відвідувачів. В його установі можна і пива випити, і погомоніти 
з колегами. Щоправда, службовці компанії особливою комунікативністю 
не відзначалися. Гадар, звісно, був винятком із правил.

* * *
Однак все таки Віст вирішив піти не додому. Він у роздумах підійшов 

до службового порталу, почекав, поки навігатор Нікас набере свій код на 
екрані і зникне. Потім здалося, що пальці Віста самі набрали цифри і вони 
аж ніяк не позначали шлях додому. Навігатор зробив крок уперед, опи-
нився у міському парку. Свіже повітря одразу захопило Віста у свій полон, 
теплий вітерець торкнувся його обличчя і нагадав про далеке дитинство.

У міському парку людей було небагато, і це добре, подумав Віст, адже 
хотілося побути на самоті, просто насолодитися піснею природи. Навколо 
паркового порталу стояло кілька лав, і Віст попрямував до тієї, де стояла 
скульптура. Раптом хлопець побачив на тій стороні парку, біля великого 
гіллястого дуба дівчину, одразу впізнав її. Так, це вона, з короткою за-
чіскою, із сумкою на плечі. Та сама, що питала про стрибок. Віст одразу 
підхопився з лави і рушив до незнайомки. Проте дівчина швидко від-
далялася, повернула за велику альтанку. «Нічого, – подумав Віст, – там 
повинна бути Межа. Значить, вона не зникне».

За кілька хвилин Віст опинився біля альтанки, обійшов її, однак ді-
вчини не виявив.

«Що за маячня, – подумав Віст, – куди вона могла зникнути?»
Cтежка, що лежала перед хлопцем, вигиналася змією і зникала поміж 

дерев густого лісу. Припустимо, що дівчина пішла по стежці. Але ж не 
могла вона пройти крізь Межу!? Спогад із далекого дитинства знову ме-
теликом закружляв у голові Віста. Як же йому хотілося тоді піти далі, за 
Межу! Навігатор розвернувся і хутко пішов назад, до паркового порталу.

* * *
Це сталося років п’ятдесят тому. Зміни виявилися не раптовими, а 

доволі тривалими. Серед різноманітних глобальних проблем людства – 
екологічних катастроф, перенаселення, забруднення повітря, локальних 
війн та відключення інтернету за несплату, нове лихо з’явилося якось не-
помітно і тихо, але почало поступово витісняти із арени світових баталій 
решту із усіх отих катастроф. Ці дивні зміни почали з’являтися у різних 
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куточках планети, проте всюди ознаки цієї нової «хвороби» були одна-
ковими – щось відбувалося із простором. Здавалося, що планета ставала 
розділеною на певні зони, що відокремлювалися одна від одної непомітним 
силовим полем. Крізь ці силові поля людям ставало дедалі важче прохо-
дити, хоча інші живі істоти могли вільно рухатися. Таких зон нарахували 
біля тисячі, і поки вчені висували гіпотези щодо їх походження, життя 
на планеті почало потроху змінюватися. Невдовзі стало зрозуміло, що 
ще  кілька років – і все зміниться остаточно. Першими зникли швидкісні 
засоби пересування, особливо на дальні дистанції, їм на зміну прийшли 
інші, винахід 22 століття – система джамп-навігації, за допомогою якої 
люди могли рухатися в просторі, долаючи силовий бар’єр. Окрім того, 
почали створювати портали для того, щоб миттєво пересуватися в межах 
однієї зони або ж, як її стали називати, Сектору. Потрапити за допомогою 
порталу в інший Сектор було неможливо, проте це можна було зробити, 
здійснюючи стрибок у Джамп-вагоні. Втім, портали дозволили людям пов-
ністю змінити життя, воно стало ще більш швидким і динамічним. Довгі 
та широкі дороги стали непотрібними і поступово зникли, їх можна було 
знайти лише в деяких Секторах, що відрізнялися великим розміром. На 
хвилі новоутворень виникла Транспортна компанія, яка з роками пере-
творилася на могутнього велетня у сфері транспортних послуг. Тому слу-
жити у ній було престижно, а потрапити до лав співробітників – нелегко. 

Однак Вісту вдалося це зробити. Спочатку він вступив до Транспорт-
ної Академії, де став одним із найкращих курсантів. Навчання йому дуже 
подобалося, і, окрім цього, Віст мав те, що відрізняло його від інших – 
феноменальну пам’ять. Тому він був єдиним, хто знав коди всіх порталів, 
що знаходилися на планеті, і тоді, як решта користувалася товстенними 
довідниками, Віст робив розрахунки швидко та з гумором. 

 Транспортна система працювала ефективно та злагоджено, як механізм 
старовинного годинника. Лише останнім часом почали виникати певні 
складнощі, що засвідчували – ця Система може бути ненадійною. Рік тому 
менеджер однієї фірми зник, здійснюючи стрибок у службовому порталі. 
Зник назавжди, до місця призначення не потрапив. Двічі у Технічному 
центрі компанії фіксували зміну кодів в порталах Карпатського Сектору, 
фактично протягом дня його транспортна система була паралізована. 
Причини таких випадків так і не встановили, зрозуміло було лише одне 
– із Системою щось відбувається. Деякий час в Секторах циркулювала 
інформація, що ці проблеми пов’язані із особливими людьми, яких бачили 
біля порталів. В Мережі їх називали Мандрівниками. Однак Віст не вірив, 
що існували люди, які можуть долати силовий бар’єр та рухатися у межах 
Сектору, не користуючись порталами. «Все це чутки, – думав раніше Віст, 
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– і небажання розбиратися із технічними проблемами Системи». Хоча він 
намагався бути уважним до всіх, хто викликав підозру під час подорожі. 

* * *
 Стрибнувши додому, Віст вирішив погуляти із Діком і попрямував до 

Острова. Це була маленька таємниця Віста, маленький світ, про який не 
знав ніхто на планеті. Віст потрапив на Острів випадково, коли грався із 
цифрами та формулами у квартирному порталі, прагнучи розрахувати 
короткий шлях до Південної Америки. Віст пройшов крізь портал і… по-
трапив до незнайомого місця. Коли роззирнувся – побачив, що це дивне, 
незвичне місце. Віст був просто вражений екзотичною природою, теплом 
повітря, його лагідністю та присмаком морської води. Вже за кілька годин 
він обійшов незнайомі володіння і склав цілісне уявлення про те, куди 
потрапив. То був Острів, на якому, окрім таємничого лісу, високої гори в 
центрі, гірського краєвиду та незвичного, незнайомого порталу (чужого, 
так визначив Віст), були й живі істоти, різні тварини. І вночі у солоній 
воді плескався не один, а два місяці, а суцвіття зірок палало яскраво і 
таємничо. Стало зрозуміло, що Острів розміщується на іншій планеті. 
Ще Віст виявив, що час тут лине дещо швидше.

Віст приходив сюди нечасто. В хвилини, коли йому було трохи сумно, 
коли хотілося втекти від динамічного, швидкого світу. Інколи він стояв на 
березі, слухав музику хвиль, дивився на палац, який він будував з піску, 
і на маленьку дорогу, яку він прокладав біля будови. Хвилі повільно роз-
мивали його маленький витвір мистецтва і здавалося, що вони розмивають 
також його фантазії та мрії. 

 Цього разу Віст довго сидів на піщаному березі разом із кудлатим 
Діком і дивився на пухнасті хмари. В небесному океані вони пливли по-
важно, повільно зникаючи за лінією небокраю. Віст дивився і розумів – 
навіть хмари в цьому світі були особливими, казковими. 

Десь там, вдалечині, виднілася незнайома земля. Можливо, там був 
Край світу, можливо, й ні. 

Коли в тебе є Острів, байдуже, що знаходиться вдалечині.
Так вважав Віст.

* * *
 Ранок зустрів Віста теплими промінцями яскравого сонця. Він навіть 

примружив очі від задоволення, адже приємно відчувати на собі сонячну 
посмішку. Одразу згадався веселковий сон, в якому теж було сонце, не-
знайомі люди і широка дорога, якою Віст ішов дуже довго. Запам’яталося 
також місто, що лежало перед Вістом, як на долоні, внизу, попід горою. 
Якісь архітектурні споруди, вежі старовинної фортеці та високий кам’яний 
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Маяк на піщаному березі. Такі сни Віст бачив часто. В них було дуже ба-
гато доріг і незнайомих людей, яких він зустрічав у подорожі. На жаль, в 
його реальному світі таких доріг майже не було. Натомість були тисячі 
порталів, швидкісне пересування світом і, водночас, дивне відчуття об-
меженості у власних діях, ба, навіть, думках.

 Віст виконав усі ранкові процедури, вдягнув форму, оглянув себе у 
дзеркалі і помахав своєму двійнику рукою. Потім набрав код на квар-
тирному Порталі, зробив крок уперед і… опинився у незнайомому місці. 
Він з подивом озирнувся довкола. Власне, це була невеличка кімната, 
без вікон, проте зі столом і двома стільцями. Зі стелі падало достатньо 
штучного світла.

«Що за жарт!» – подумав Віст. Розвернувся, проте марно, Портал 
закрився, екран для введення коду ознак життя не подавав. «Кепсько», – 
майнуло в думках Віста. Він попрямував до стільця. Схоже, в нього буде 
трохи часу подумати про життя.

* * *
 Із появою джамп-навігації в світі багато чого змінилося, скажімо, 

з’явилася можливість майже миттєво здійснювати подорожі у екзотичні 
куточки планети, а швидкість доставки піци наблизилася до швидкості 
світла. Однак дещо залишилося незмінним. Серед цього «дещо» своїми 
традиціями відрізнялася та структура, що покликана стояти на охороні 
інтересів громадян, захищати їх. Іншими словами, Віст зрозумів, що по-
трапив до поліції. Про такі історії він знав зі слів людей, які потрапляли 
у схожу ситуацію. Якщо колись до поліції викликали або приводили в 
«гості», тепер стало простіше. Людину могли «спіймати», змінюючи код 
порталу, і – прощавай свобода! Стрибок завершувався на допиті у слідчого. 
Тому, коли двері відчинилися і до кімнати увійшов невисокий брюнет у 
костюмі, Віст не здивувався. Незнайомець одразу представився:

– Слідчий Другого відділення Поліського Сектору. Віктор Храпко, 
капітан поліції. Вісте Назарчуку, ви затримані для проведення допитної 
бесіди. Прошу триматися із гідністю та зберігати спокій.

Віст посміхнувся.
– Слухаю вас, пане офіцере. 
– Вісте, одразу скажу, що міра запобігання злочину, яку ми застосува-

ли, особисто вас не стосується. Впевнені, що ви є зразковим мешканцем 
Сектору і, здається, професіоналом у своїй справі. Тому ми до вас і звер-
таємося.

– Інших способів звернення немає?
Капітан повів плечима.
– Це найбільш зручний спосіб. Для всіх. Отже, маю кілька запитань.
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* * *
У розмові йшлося про Гадара. Запитання офіцера били ніби блискавка. 

«Як давно ви познайомилися?», «чи здатен він на злочинні дії», «назвіть 
друзів і знайомих Гадара». Ланцюг запитань кувався швидко, і Вісту 
здавалося, що вони вже довго говорять. Відповіді Віст знаходив швидко, 
бо щиро вважав Гадара людиною надійною та зовсім не пов’язаною із 
будь-якими злочинними діями. Та які можуть бути злочинні дії?! Позна-
йомилися давно. Професіонал. Родичів нібито немає. Знайомих багато. 
Друзів мало. Любить інколи посидіти в барі у Філа та шахмати. 

Капітан уважно слухав Віста, щось записував у нотатнику. Інколи ви-
ходив з кімнати. Нарешті Віст не витримав і поцікавився:

– Капітане, а в чому справа? Що трапилося?
Віктор Храпко пильно подивився на Віста і промовив тихо, але чітко:
– Дивно, що ви нічого не знаєте. Вчора ввечері зафіксовано збій джамп-

системи Поліського та Карпатського секторів. Ми вважаємо, що до пору-
шення роботи має відношення Гадар. І це точно. Є дані, що Гадар з’являвся 
в Центрі, намагався втрутитися в Систему. Тепер нам не відомо, де він. 
Якщо дізнаєтеся про місце перебування Гадара, прошу повідомити. Поки 
ви вільні, оскільки знаємо, що за межи власної квартири ви не виходили.

* * *
 Після розмови Віст попрямував на роботу. Довго слухав докори свого 

безпосереднього начальника Павла Мілоша, мовляв, «чому запізнюєшся, 
куди подівав Гадара і чому ніхто не може до тебе додому додзвонитися?». 

– Гадаєш, можна так поводитися? Чому кожного разу, коли у нас ви-
никають складнощі, ми не можемо тебе знайти?

Віст посміхався у відповідь, але стурбовано згадував діалог із Храпком. 
В принципі Гадар був диваком, трохи наївним, з гарним почуттям гумору. 
Не схожий він на людину, яка могла здійснювати будь-які протиправні дії.

– Ти мене слухаєш, Вісте? – лунав ніби здалеку голос Мілоша.
– Так.
– Сьогодні будеш працювати із Ніком, він замінить Гадара. Зрозуміло?
«Ясна річ», – погоджувався Віст.
Він думав про інше. Додзвонитися не могли, тому що його не було 

вдома. «Треба перенести телефон на Острів», – подумав Віст і промовив:
– Будемо працювати із Ніком.

* * *
 Острів зустрів Віста різнобарвними співами пташок і посмішкою 

мідночолого сонця. Цього разу він прийшов не просто відпочивати, його 
кликав у подорож берег незнайомої землі. Віст поки що не зовсім чітко 
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розумів природу такого поклику, але відчував, що йому стало тісно у ме-
жах Острова. До того ж подорож Віст готував давно. В його маленькому 
будиночку знаходився рюкзак із провізією, біля берегу пришвартований 
невеличкий пліт. Віст, не гаючи часу, відв’язав пліт від коріння кривого 
дерева, потім зіскочив на берег, штовхнув пліт і стрибнув на нього. По-
дорож почалася. Течія підхопила цей «корабель» мандрівника і повільно 
понесла вперед. Він плив довго, аж поки пліт не зупинився біля піщаного 
берега. Віст здивовано дивився на зруйновані архітектурні споруди, вежі 
старовинної фортеці та високий кам’яний Маяк. Пахучі квіти та зелена 
трава росли поміж цих споруд. У повітрі літали тисячі яскравих метеликів. 
Коли мандрівник ступив на берег, здалося, що трава розійшлася і внизу 
ледь заблимала смарагдовим кольором кам’яна дорога. Він йшов уперед, 
і ця дорога відгукувалася яскравою пульсацією на кожен крок. За деякий 
час Віст помітив на небокраї маленьку крапку, яка поступово збільшу-
валася. Невдовзі стало зрозуміло, що це якийсь повітряний апарат. Ще 
трохи – і він опустився на дорогу. 

Віст посміхнувся. 
В машині сидів Гадар.

* * *
– Радий тебе бачити, друже, – привітався Гадар.
– Навзаєм. Можеш пояснити, що відбувається? – поцікавився Віст, – бо 

припущення деякі є, то вгамуй мою спрагу до отримання нової інформації.
 – Гаразд, – засміявся штурман, – планета, на яку ти потрапив, знахо-

диться в іншій системі, дуже далеко від твоєї. Ми називаємо її Дарніель, 
що означає – «смагардова». Якщо коротко і доступно пояснювати, ми в 
своєму розвитку пішли значно далі, аніж земляни. Коли ми відкрили для 
себе вашу чудову планету, вирішили трохи допомогти.

Віст насупився.
Що означає «допомогти»?
– Я маю на увазі систему джамп-навігації. Зрозуміло, що ця допомога 

була непомітна, просто підкинули ідею винахіднику. Потім здійснювали 
незначний контроль за роботою, була створена спеціальна група, яка про-
тягом багатьох років допомагала. На зміну одній приходила інша група, 
змінювалися і погляди та настрій дарніельців. Я був у складі вже четвертої 
групи, склад якої нараховував п’ятнадцять учасників проекту. 

Віст згадав дівчину, яка зникла за Межею.
– Мандрівники?
Гадар кивнув.
– Десь рік тому ми помітили, що Система починає давати збій. Дов-

го не могли розібратися в тому, що відбувається. Через нашу активність 
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довелося себе трохи викрити. Я змушений був повернутися, тим паче, як 
не дивно, причину знайшли тут, на Смарагдовій. Один із наших техніків 
звернув увагу на сигнал від стародавнього порталу на острові Тан-ло. Я на-
віть не сподівався, що той антикваріат працює, уявляєш? Стало зрозуміло, 
що хтось із Землі користувався міжпланетним порталом, що і приводило 
до порушення роботи системи. Ну от, а далі просто. Ми зустрілися. При-
ємно було побачити саме тебе.

– А як ти зрозумів, що я йду?
Гадар показав на смарагдову дорогу.
– Це Гараліозіс. Жива дорога. Вона оживає, коли на неї ступає людина, 

палає в цю мить яскравим cвітлом. Cтає із мандрівником єдністю, тому 
ніколи не заблукаєш, йдучи такою дорогою. Вона підкаже, підтримає, 
надасть сили. Окрім цього, вона тягнеться по всій планеті. Інших доріг у 
нас не було. Тільки Великий Гараліозіс.

– Ясно. 
Віст помовчав і запитав:
– А Сектори? Це теж ваша робота? 
– Ну це було давно, Вісте. Наші попередники щиро вважали, що в 

такий спосіб позбавлять Землю від багатьох проблем. Пізніше влада на 
Смарагдовій змінилася, ми переглянули нашу взаємодію із мешканцями 
інших планет. До того ж у нас портали перетворилися на архаїку, ми на-
вчилися рухатися миттєво і без них. 

– А дороги? – не вгамовувався Віст, – теж перетворилися на архаїку? 
Cхоже цей ваш «гараліозіс» давно не відчував ніг людини, чи не так, Га-
даре? Тому ви і звернули увагу на мандрівника.

Штурман промовчав.

* * *
 Вони вже довго йшли по дорозі. Гадар залишив свого повітряного 

нороліса на березі моря, там де починався Великий Гараліозіс. Віст по-
стійно відчував присутність цієї дивної істоти, від цього ставало радісно і 
затишно. Гараліозіс виявився гарним співрозмовником, хоча говорив він 
переважно мовою емоцій та образів. Поки що це були неяскраві образи. 
Ледь відчутні, проте він ще більше палав смарагдовим вогнем.

Віст багато дізнавався про Дарніель від своїх співрозмовників. Раптом 
побачив (можливо, відчув чи осяйнув) планету ніби зі сторони, вона була 
охоплена смарагдовою мережею. 

Великий Гараліозіс прокинувся.
м. Ніжин
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         ПРИЧЕТНІСТЬ
                 (Балада)

В розпалі  московської навали
Моє тіло ворони клювали.

І під «Градів» дикі голоси
Кров із ран вилизували пси.

Та на тлі скривавлених заграв
Я по волі Божій воскресав.

В коліях гримучої дороги
Я втрачав гангренні руки й ноги.

Все ж трималась в’язів голова,
З серця вивергалися слова:

«Слава Україні! Кате, геть!»
І від мене відступала смерть.
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Й знову власні ноги в бій несли,
Власні руки ворога трясли.

Я стояв несхитно на посту
При донецькім аеропорту.

І кипів, неначе у смолі,
В лютому ізваринськім котлі.

Восьмидесятилітню кров свою
Я проливав  в дебальцівськім бою.

Не раз під Маріуполем бував,
Собою своїх внуків закривав…

Тож хай не сумнівається ніхто:
Цей дідуган причетний до АТО.
      
    МОЇ  ПОЛУСТАНКИ

Вечір, полудень, ранок, світанок – 
Це вже ретро чи рух по колу…
Все ж подівся десь той полустанок,
Де спинявся юнак Микола
На кроткий  перепочинок,
Щоб устоялась в крилах сила,
Щоб розважливість за плечима
Шал зухвалості пригасила.
Та зухвалості вистачало
(Прокидається ще й понині,
Хоч зловісні птахи печалі
Вже кричать при моїй калині).
Власну юність часом співставляю
Із сучасною й духом радію,
І на полі коханого краю
Проростають цілющі надії.
Хтось бере юнь сучасну на кпини,
Хтось чужу додає їй вину,
Я ж бо бачу дороги й стежини,
Юнню вкреслені в далину.
Чую крил непокірну звитягу,
Що впокорюють висоту,
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І молюсь на нестримну відвагу – 
Хай боронять Вітчизну святу.
Бо на тих вже надіятись марно,
Хто пройшов крізь облуд круговерть,
Хто роками звик красти безкарно,
Брудом душу  наповнивши вщерть.
Хто звика до брехні і до зради,
Як одежу, міняючи масть,
Хто заради солодкої влади
Батька, матір й Вітчизну продасть.
А кричить, що за правду бореться,
Викаблучується так і сяк,
Натренованим хвацько голосом
Попіаритися мастак.
Тож я вірю у юнь до останку,
Віра та – мій святий оберіг…
На останньому полустанку
Оглядаю судини доріг.

          * * *
Був день погожий, наче мрія,
Що в серці юному цвіте.
Та ось життєва веремія 
Увірвалась в літо золоте.
Погожий день заполонила
Неоголошена війна.
В ній дика смертоносна сила – 
Не та, що з неба, а земна.
Тримає ліс в напрузі віти,
Та він наснажує мене.
І я повірив ще, що  вітер
Криваві хмари розжене.
                     
            * * * 
Коли життя щемливить душу,
Гнітить думки, толочить сни,
Тулитись до берези мушу
Чи до бальзамної сосни.
Або ховатись під вербою,
Просить наснаги у  вільхи…
Тоді стаю самим собою
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Й свої відмолюю гріхи.
Просвітленим виходжу з гаю
Чи з бору, не здаюсь журбі,
До сонця руки простягаю
І чую Бога у собі

 * * *
Для тебе твій крик – 
Як отрута,
Коли його в світі
Не чути,
А чи на заваді
Гріхи.
А може, той крик
Заслабкий,
А може, цей світ
Вже глухий. 

 * * *
А в небі хмари,
В небі хмари,
У  лузі джміль
У бубон б’є.
Пилинка через окуляри
Великим каменем стає.
А я іду
У ліс по хмиз,
Росту не вгору вже,
А вниз.
Хтось продає за гривню
Волю.
А світ давно вже
Збожеволів.
З косою баба 
У запасці,
А поряд три коси
В запасі.
Таке у двадцять першім
Віці.
Й серед зими
Йде косовиця.
 м. Сосниця
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ПОМИЛКИ ПРИРОДИ

Вузький, ледь освітлений тунель чимдалі ставав темнішим. Невдовзі 
непроглядна темрява поглинула його повністю. Довелося зупинитися, 
простягнути руки вперед, роззирнутися – рухатись стало неможливо. 
Раптом страшна здогадка дзвінкими молоточками запульсувала у скронях: 
ніякого в’язкого, густого мороку навкруги немає – це мої очі перестали 
сприймати світло – я ОСЛІПЛА! Відчай, змішаний зі страхом, змусили 
мене закричати щосили. Однак голос враз зірвався, ніби у віолончелі 
тріснули струни, а ноги поступово почали вгрузати у бридке чорне багно. 

Глуха безвихідь, панічний страх оволоділи кожною клітиною мого 
єства. Аж раптом хтось невидимий, але сильний простягнув згори руку 
і я прокинулася.   

Сонечко!!! Червоний палаючий диск якраз викотився з-за горизонту 
й крізь холодну вологу шибку заглядав у кімнату. А жовта крона старої 

Оксана Шуляк народилася в селі 
Вертіївці Ніжинського району. За-
кінчила Богуславський педагогічний 
коледж ім. Нечуя-Левицького та му-
зично-педагогічний факультет Київ-
ського педагогічного університету ім. 
Драгоманова. 

Нині працює музичним керівником 
дошкільного закладу в  м. Борзні. Друкувалася в столичному журналі 
«Промінь» та місцевій пресі.
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тополі у вікні нагадувала велику пасхальну свічку. Ніжно-рожеве вра-
нішнє проміння ковзнуло по підвіконню й почало пестити моє обличчя. 
Я полегшено зітхнула. Ті крихти зору, які ще залишилися, доля на цей раз 
не відібрала. Хіба може людина бажати більшого щастя?! 

Сон розгадати було неважко. Сьогодні мене викликали у сусіднє місто 
на МСЕК – приємного мало, тому примарилось… Уранці все складалося 
проти поїздки: по телефону затримала дочка-студентка, довго морочилася 
із «блискавкою» на пальті, ледь не запізнилася на автобус. Коли старий 
«пазик» нарешті ліниво заїхав у місто, сонце заступили сизі вайлуваті хма-
ри, пронизливий північний вітер ніс назустріч намокле листя. Довелося 
півгодини мокнути на принишклій зіщуленій зупинці, доки переповнена 
«маршрутка», що прямувала у лікарню, не виринула з-за рогу. 

За два роки у метушливому лікарняному фойє нічого не змінилося. 
Та ні, нове все ж є: на сходовому майданчику висіла напівстіни картина. 
На фоні бляклих панелів та сірого неба у вікні вона вражаюче світилася 
сонячними барвами ранньої осені. Я зупинилася, підійшла впритул, 
кінчиками пальців провела по шорсткій поверхні полотна. Хтось зробив 
поліклініці щедрий подарунок!

На передньому плані кокетливо всміхалася червоними кетягами ка-
лина, жовто-зелена трава вдало відтінювала голубінь в’юнкої річки. Над 
нею в задумі схилилися розлогі береги, білі хмарки зачепилися за верхів’я 
беріз і упали у воду. На перший погляд – нічого особливого. І все ж картина 
мене схвилювала. Вона ніби дихала, випромінювала світло, стверджувала 
філософію буття. Кожна деталь виписана з неабиякою майстерністю, 
доведена до досконалості. Безперечно, робота професіонала. В мені за-
вібрував потік звуків, за мить злився з різнобарвною гамою кольорів й 
заграв неповторним розмаїттям світломузики.

– Подобається? – почувся поряд тихий чоловічий голос. Він повернув 
мене в реальність. Переді мною стояв середнього зросту чоловік, приблиз-
но мого віку. Помережана сріблом пишна шевелюра, смагляве обличчя, 
темний костюм з яскравою краваткою на світлій сорочці робили його 
схожим на актора. Вишуканий одяг незнайомця, як, між іншим, і моє руде 
шкіряне пальто (подарунок «крутого» брата) абсолютно не вписувалися 
в безликий лікарняний інтер’єр.

– Прекрасна річ! Відчувається пензель майстра! – трохи оговтавшись, 
вигукнула я з пафосом. 

– І все ж це не зовсім те… – чомусь сумно відповів чоловік. – У цих 
стінах повинні висіти світові шедеври тільки в оригіналі. Скільки їх при-
падає пилом у запасниках, а тут вони принесли б неабияку користь, адже 
відомо всім, що справжнє мистецтво зцілює краще, ніж ліки.
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– Згодна, – продовжила я натхненно, – та мені здається, автору вдалося 
пройняти душу. 

– Спасибі! – його сірі проникливі очі засвітилися вдячністю. – Автор 
перед вами. Моя перша робота після аварії. Тяжко тепер надолужити 
втрачене. 

 Він підняв ліву руку й вказав на праву, що нерухомо звисала з плеча, 
ніби з вішалки. Підсліпуватими очима я відразу не помітила протез, тому 
знітилася. Водночас стало й шкода незнайомця, й по-доброму позаздри-
ла його мужності. Скільки вкладено наполегливої праці в цей нехитрий 
сюжет!.. Тепла іскорка зажевріла в моєму серці. Захотілося його, як ма-
ленького хлопчика, приголубити. Прикро, що ми звикли ховати свої добрі 
наміри в панцир умовностей, тому лише ввічливо запитала: 

– Ви – художник? – а далі бовкнула взагалі нісенітницю. – Ніколи не 
доводилось зустрічати живого!

– Моя біда, що залишився живим, а от син і дружина шість років тому 
загинули в автокатастрофі. Шкодую, що не навпаки. – Він тяжко зітхнув. 
Я почервоніла, бо сама, не бажаючи, розтривожила чужу душу.

– Перепрошую, засмутив таку чарівну жінку. Ви, певно, чаклунка, тіль-
ки побачив вас – відразу розв’язався язик, – чоловік невесело посміхнувся.

– Утрачати рідних – велике горе, але ви все одно пам’ятатимете їх 
завжди, а мене покинув чоловік хворою, з малою дитиною на руках, без 
грошей. Тоді здавалося, краще б він помер… 

Ми замовкли, вражені кожен своєю відвертістю. Після короткої паузи  
незнайомець раптом легенько стиснув мою руку й сказав лагідно:

– Будьмо знайомі. Я – Дмитро Васильович, живу в селі, неподалік 
вашого міста, працюю в школі вчителем малювання. А вас я знаю: ви – 
Олена Миколаївна. У вересні випадково зайшов у будинок культури й 
потрапив на вечір самодіяльних композиторів, ви якраз співали свої пісні. 
Слухаючи їх, чесне слово, перший раз після аварії стало затишніше на 
цьому світі. Зі сцени ви виглядали дуже привабливо: фігура, ноги – супер! 

Що він собі дозволяє?! Як примітивно! Довірилася першому-ліпшому 
нахабі. А з вигляду ніби інтелігентна людина. Я рвучко повернулася, щоб 
піти. Дмитро Васильович заступив мені дорогу.

– Ще раз перепрошую, ви неправильно мене зрозуміли. Я оцінював 
ваші пропорції оком художника, вони ідеально підходять для натури.

– Та невже?! – від мого щирого здивування ми обоє розсміялися.
 – Нам, мабуть, в один кабінет? Пішли швидше, – сказав він дружньо, 

потім узяв за лікоть й повів по сходах. 
На другому поверсі, в кінці коридору юрмилася чимала черга. Ми 

сіли біля вікна, трохи далі від пацієнтів і почали терпляче очікувати. За-
колисуючі краплі затяжного дощу монотонно барабанили по підвіконню, 



76 Лiтературний Чернiгiв

навіваючи меланхолію. Говорити не хотілося, нас огорнула бентежна хвиля 
приязні. Можливо, вперше за багато років ми відпочивали від безсонних 
ночей, відчаю, самотності. 

Поволі черга розтанула, на комісію ми потрапили останніми, опісля 
вийшли у лікарняний двір. Дощ припинився, вітер ущух, на низькому 
сірому небі де-не-де з’явилися глибокі сині прогалини.

 – Додому поїдемо разом? – тихо спитав Дмитро Васильович і в ту ж 
хвилину почувся задерикуватий вигук Анатолія Степановича, хірурга 
нашої лікарні, що непомітно підійшов збоку. 

– Привіт, Граціє! І ти тут? Чого не попрохала підвезти? Загордилася!..
Анатолій Степанович жив зі мною на одній вулиці і коли ми випадково 

зустрічалися, залицяючись, називав Грацією. 
– Добрий день, – привіталася я здивовано, бо зовсім не чекала його 

тут зустріти, а далі запитала з ввічливості. 
– Яким вітром вас занесло сюди?
– Привозив важкохворого пацієнта на операцію – відповів Анатолій 

Степанович невдоволено, потім, незважаючи на стороннього чоловіка, 
безцеремонно обняв мене за талію й по-змовницьки прошепотів на вухо: 
«Підвезу, хоч назад». Я відсахнулася, поглядом указала на Дмитра Ва-
сильовича.

— Заберіть і мого попутника. 
– Кицю, заради тебе візьму хоч Папу Римського, – сказав він, улесливо 

посміхаючись, й звернувся до Дмитра Васильовича.
— Бачите, на стоянці біліє «швидка допомога»? Ідіть туди. Зараз під-

пишу документи, прийде водій – відразу поїдемо – це недовго.
Стало ніяково перед новим знайомим. Тим більше, що ніяких авансів 

сусід від мене ніколи не отримував. Дмитро Васильович, ніби нічого не 
сталося, взяв мене під руку й повів через дорогу. Поруч було спокійно, 
затишно. Невже так буває? Познайомилися лише кілька годин, проте, 
ніби знала його все життя. 

Місто повільно занурювалося у надвечір’я, дошкульна мжичка знову 
заходилася скроплювати землю. Ми підійшли до стоянки, зупинилися 
між деревами, на килимі з опалого листя й, невимушено розмовляючи, 
непомітно перешли на «ти». 

– Оленко, – несподівано притишено й ніжно звернувся до мене Дмит-
ро (так пестливо любила називати мама у дитинстві), – хочу тобі дещо 
розказати, тільки не ображайся, повір – говоритиму щиро.

Я уважно подивилася на його відкрите розгублене обличчя. У відпо-
відь він ніяково посміхнувся і неголосно заговорив:

— Після аварії, Київ став для мене нестерпним, тому я оселився у 
батьківській хаті й вирішив дожити в самотності, та раптом побачив тебе… 
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Ти повернула мене до життя, запалила вогник надії, надихнула написати 
«Осінь на Десні». Уявляючи твоє світле волосся, блакитні очі, твою оду-
хотвореність – працював день і ніч.

За довгі роки самотності не пам’ятаю, щоб хтось так зворушливо мені 
освідчувався. Чоловіків, які траплялися раніше, цікавили тільки мої жіно-
чі принади. Украй розчулена, я лише спромоглася відповісти тремтливим 
голосом «дякую», бо на очах забриніли непрохані сльози. Дмитро мовчки 
витягнув з кишені хусточку й трепетно витер моє схвильоване обличчя. 
Мені забракло повітря. 

– Оба-на! Та ви, панове, даремно часу не гаєте! Поїхали! – сказав іро-
нічно Анатолій Степанович за моєю спиною. Водій заклопотано відімкнув 
дверцята, «швидка» рушила по підсвіченому фарами мокрому асфальті, 
що блищав ніби каток. 

Зненацька від гастроному на дорогу викотив електровізок, у якому си-
дів молодий хлопець. Машина різко загальмувала й зупинилася за кілька 
кроків від нього. Ми з Дмитром ухопилися один за одного, аби не впасти. 
Водій, міцно тримаючи кермо, брутально вилаявся, Анатолія Степановича 
кинуло вперед – він ледь не влетів лобом у скло. Розлютившись, рвонув 
дверцята й закричав несамовито.

— Куди ти лізеш, помилко природи ?! Повзи вже звідси швидше, інакше 
я зараз зроблю з тебе ще гіршого каліку. Дістали ці інваліди – вештаються 
всюди й створюють проблеми нормальним людям та клопіт суспільству.

Гарячий струмінь ударив мені в обличчя, голову ніби стиснули в ле-
щатах, біль і гнів закипіли всередині. Таке стерпіти від лікаря було вище 
моїх сил! Я зірвалася з місця, щоб дати йому ляпаса, та Дмитро міцно 
стиснув мою руку й потягнув назад. 

– Хвилинку, щось Оленці зле, їй необхідне свіже повітря, – сказав 
пригнічено й допоміг мені вийти з машини. – Нас не треба чекати, – до-
дав твердо. 

Коли гул машини затих, Дмитро тяжко видихнув з легенів повітря, 
ніби звільняючись від образи.

– Моя маленька, заспокойся, – він співчутливо обняв мене за плечі. 
– Не варто так бурхливо реагувати на отого цинічного нікчему. Не всі ж 
такі!.. Ти сама переконалася сьогодні, які чуйні лікарі нас оглядали.

 Дмитро витяг з кишені цигарки. 
– Мене хвилює інше: я багато разів поривався зайти до тебе на роботу 

й зізнатися у своїх почуттях, але не наважувався, бо постійно ставив собі 
запитання: навіщо красивій талановитій жінці  така помилка природи, як я.

Останні слова Дмитра болем озвалися у моєму серці. Я обхопила його 
шию руками і заплакала…

м. Борзна
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Мабуть, чарівна аура Десни, 
Убеді, лісів, озер і всього при-
деснянського краю надихнули 
чотирнадцятирічну сосничанку, 
ученицю 9-го класу Сосницької 
гімназії ім. О. П. Довженка, на 
поетичну творчість.  Юна по-
етеса, мабуть, ще не змогла 
ґрунтовно засвоїти теорію літератури, але щось глибоко заховане в її 
підсвідомості допомогло їй наповнювати власними емоціями і власним 
баченням світу, здавалося б, звичайні слова і за їх допомогою  не  просто 
зафіксувати певні життєві реалії, а й проникнути за лаштунки тих реалій, 
в глибину життя і в такий спосіб відкривати,  так би мовити, підводну 
частину айсберга і вже створювати власну ауру над поетичними образа-
ми, і та аура більш вагома, ніж конкретна основа вірша. Так, наприклад, у 
вірші «Будинок» йдеться про якийсь немов позачасовий будинок. Там нема 
згадки ні про АТО, ні про Донбас, ні про Росію. Але окремі деталі переносять 
нас у день сьогоднішній.

 На такі поетичні знахідки можна натрапити в багатьох віршах  Дарини  
Плитник  у її збірці, «Я чую голос долі».

МЕНІ Ж БО МИЛИЙ СВІТ ЦЕЙ БІЛИЙ    

 БУДИНОК

Стоїть будинок сірий вдалині,
Стоїть, горює і немов би плаче.
Не вікна – очі в нього темні та сумні,
Стоїть і погляда на всіх неначе.
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Покинутий будинок вдалині
Пустив у глибину своє коріння,
Він – ніби темна круча навесні,
Стоїть і очища своє сумління.

Там жах творивсь негаданий давно
Такий, що застигає кров у жилах.
Вона лилась тут, як густе вино,
І страх літав на соколиних крилах.

Стоїть він одиноко на горі
Самотній, тихий, з чорними очима,
З тяжким камінням горя на душі,
Із долею тяжкою за плечима.

              * * *
Душа замерзне, вкриється снігами,
Замерзне й слово, й серце перестане
Кипучу кров по жилах розганяти
Галопом, наче коней в степ весняний.
Що нам робити? Може, перестати
Радіти,  жити, серце віддавати
І людям слова чари відкривати,
І біль  душі у музику вливати,
Потворне зло в собі перемагати
І правду в світі більше не шукати,
І людяність на дурість  проміняти,
Забуть, не знать, ніколи не згадати
Що ти і  був, і є…
Ні, до загину,
Яка б похмура не була година 
І вічна болі сповнена хвилина,
Все ж пам’ятай, що ти таки Людина.

Юні голоси
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         * * *
Місяць величний
Плаває в морі.
В тихім тумані
Плакали зорі.

Сонце погасло,
Світла немає,
Бо в наших душах
Темрява сяє.

Та сила правди
Сонце відродить,
Дасть нам надію,
Дасть нам свободу.

           ВІРА

Прости мені, Боже,
Мою непокірність,
Невірність, непевність прости.

Прости, що лукавлю,
Що віру я ставлю – 
Як засіб сягання мети.

Пороки мої невблаганні
Та й годі,
Мій дарма талант пропаде.

Прости і за те,
Що при кожній нагоді
То сумнів, то дурість росте.

Я вірю у Тебе
В глибинах душевних,
В таких, що ніхто не знайде.
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Ніхто не шукає,
Ніхто і не знає,
Та час мій вже скоро прийде.

І скоро вже, скоро
Я стану собою,
Полину, як вільне пташа.

І  стане за мене,
І стане до бою
Моя невмируща душа.

              * * *
Троянду паморозь накрила,
Шипи померзли на стеблі,
Зима весь світ заполонила,
Йдучи повільно по землі.

Морози творять гори криги,
І замело снігами світ…
Мені ж бо милий світ цей білий,
Сніжинок лагідний політ.

            * * *
Немає спину й вибору нема,
Нема ні правди, ні брехні немає,
І годі щось казати, все дарма,
Коли кохання у душі палає.
Коли у грудях серце, мов пташа
У клітці золотій – все б’ється, б’ється,
Мчить до голубки голуба душа,
І утекти ніяк їй не вдається.
Це й благовісник, і усе підряд:
І сльози, й горе, й посмішки щасливі,
І радість, мрія, і колючий град,
Потужний грім і урагани в гніві.
Це і добро, і зло, і так, і ні,
І може, і не може, і можливо…
В любові є і крила чарівні,
І очі є – лукаві  та зрадливі.

Юні голоси
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 * * *
І сонце променисте,
І небо мармурове,
Будинки так далеко,
Неначе іграшкові.
І вітер – друг мій вірний,
І почуття свободи…
Усе це рідне, миле
І втішне  для народу.
Дахи ж чомусь похмурі,
Хоч хмари ніжно-білі,
А люди під дахами
Якісь закостенілі.        
         

ТАРАСОВА  ЗОРЯ

Сплять поля, сплять луги,
Сплять засмучені гори,
Сплять ліси, сплять степи,
Сплять минулі роки,
Лиш народжений син
Із ярма, із неволі,
Тільки він, сам один – 
Той, хто збудить віки.
Вітер полем гуля
По бадиллю, між квітів,
Він не відає зла,
Він не знає добра.
Та як геній родивсь,
Вітер нам, своїм дітям
Вістку добру приніс – 
Україна жива.
Як митець народивсь – 
Зірка в небі сіяла,
То талант пробудивсь – 
Й пісня вільною стала.
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 * * *
У шелесті дібров
Я чую голос долі,
Вона мене веде
У вічності туман.
Я хочу в ті світи,
Забуті поневолі,
Де над людьми панує
Безмежний океан.
Немає місця злу
У тих світах чарівних,
Де є лише печаль
Глибока та густа,
Оплакують там світ,
В якім немає вільних,
Той світ, в якім панує
Безмежна ворожда.

  * * *
Злови мені зірку, 
Дістань її з неба,
Одну, особливу,
А інших не треба.

Хай місяць відпустить
Її на хвилинку,
Я просто побачу 
Свою половинку.

З  небес я упала,
Тепер же страждаю,
Не можу піднятись,
Тебе я благаю:

Дістань мою зірку
Хоча б на хвилинку,
Мою особливу,
Мою половинку.   
  м.  Сосниця

Юні голоси
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ПСАЛТИР

(православне оповідання)
(Переклад з російської В.Назаренка)

Батькові  моєму 
присвячується

 Федір прокинувся серед ночі раптово, від тихого співу чоловічих 
голосів. Звуки тужливого хоралу струменіли звідкілясь зі стелі та мирно 
завмирали в нічній тиші, наповнюючи груди відчуттям незрозумілого 
неспокою. Йому привиділось, що десь в далекому чоловічому монастирі 
йде нічна служба, й ченці з просвітленими обличчями втихомирено чи-
тають поминальний канон, і відгомін цієї урочисто-журливої молитви 
незрозумілим чином долинає до нього в кімнату. 

 «І прости йому всі гріхи вільні й невільні, визволи його від одвіч-
них мук і вогню пекельного… нема бо людини, яка поживе і не впаде 
в гріх…»

 А в день зателефонувала дружина його однокласника Леоніда Сташ-
кова й повідала тяжку звістку – помер Леонід, і попрохала прийти вве-
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чері почитати Псалтир. Власне, смерті цієї родичі давно вже очікували 
й готувалися до неї заздалегідь, та прийшла вона якось раптово, нікого 
не спитавши і не обираючи часу. У Леоніда був рак горла, і хоча він пе-
ріодично проходив курс лікування в онкодиспансері, хвороба повільно 
й невблаганно прогресувала. Останнім часом він вже не виходив з дому.

 Помер він святковим травневим днем, коли розквітли каштани й 
розбрунькувався бузок, і повітря, густо наелектризоване млосним духом 
бузку, бадьорило ослаблені за довгу зиму сили, розбурхувало груди.

 У пожвавленому з приходом весни Центральному парку грав вій-
ськовий оркестр. Ветерани війни – на піджаках гордовито яскрилися 
орденські планки, ордени та медалі – йшли разом із школярами вели-
кою колоною на Болдину гору, до могили Невідомого солдата. В руках 
майоріли букети яскравих гвоздик, а обличчя сяяли усмішками. Рвуч-
кий вітер шарпав строкаті прапори, грала музика, урочисто й сумовито 
лунали слова пісні: «Это праздник со слезами на глазах…»

 І ось в такий урочистий, начебто настояний на світлій зажурі день 
треба було йти до покійного товариша й усю ніч читати над ним Псалтир. 

* * *
 У студентських роках Федір з піною у рота доводив, що релігія – 

«опіум для народу» і в Біблії багато чого не стикується. В юній голові 
зарозуміло метушилися думки, що життя прекрасне й дивовижне у всіх 
своїх виявах – і так буде довіку. Та з бігом часу думки ці схолонули, 
упокорились, зсохлась, як глина, дужість тіла – й верх налягли хворі.

 Життя разом потуманилось, і часто почали поставати сумні роздуми, 
що все у світі має свій строк – відрадою засієш, а пожнеш журбою… 

 Йому уподобався благовіст церковних дзвонів, Євангеліє стало його 
настільною книгою, в божественній відвертості він із дивуванням зна-
ходив місця, що стали останнім часом співзвучні його світовідчуттю, у 
«благій звістці» він кожного разу з подивом відкривав для себе висо-
кий і чистий світ, напоєний любов’ю й співчуттям божественного духу 
до людей, який раніше був йому недосяжний, можливо, в силу його 
войовничих атеїстичних поглядів.

 «Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй… не кидай 
мене аж до старості, коли послабне сила моя… Господи, поспішися ж 
на поміч мені!.. і молитовного пробач…»

 При читанні цих сумовито-благальних рядків, смиренно звернутих 
до Господа, єлей радості заполоняв усе його єство, скорботи серця від-
ступали в невідому далечінь, і душу неухильно тягнуло до церкви. Йому 
подобалось услухатися розложистому, гучному голосу ієрея і вчуватись 
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у тихий, проникливий спів жінок на хорах, радісно було бачити у храмі 
просвітлені у благосному молитовному стоянні лиця віруючих.

 І вже в зрілому віці він хрестився. Але не за гроші, похапцем, як це 
робив багато хто, коли стало модним відвідувати храми, а після три-
валого періоду упертої духовної роботи, на яку подвигнув його отець 
Миколай. І коли прийшов час, його трикратно, з головою, занурили 
у водяну купель і в довгій полотняній сорочці до п’ят, яку матушка – 
дружина отця Миколая – привезла з Єрусалима, тричі обвели навкруг 
аналоя. Панотець опісля напутньої промови, в якій пролунали слова 
«Не піддавайся світським спокусам, не зраджуй свого путі, а шлях 
наш тернистий і тісний, широка дорога прямує тільки до пекла, люди-
на, яка утратила віру, схожа з Іудою, довічно палати їй в геєні вогне-
нній!», вдягнув на нього срібний хрестик, а парафіяни із розчуленими 
обличчями дарували йому квіти. 

 І коли вже утвердився у церкві, за благою порадою того ж таки отця 
Миколая призвичаївся читати Псалтир задля утішання глибокого 
суму своєї зажуреної душі, та читав вільно і виразно, насолоджуючись 
дивними звуками не у всьому зрозумілої церковнослов’янської мови, і 
завжди був вражений тим ефектом, котрий справляв на нього процес 
читання. Швидке і протяжне читання псалмів, з обов’язково правиль-
ним наголосом в кожному слові, приворожувало й налаштовувало на 
тужливо-зворушливий лад так, що хотілось плакати.

 А потім його стали запрошувати читати Псалтир за померлими, і 
всю ніч він один міг молитовно просидіти біля труни та, речитативом 
читаючи псалми, дослуховуватись лише до звуку власного голосу. 

 Скорботно миготіла свіча, в домовині з восковою блідістю на обличчі 
й жовтими перехрещеними руками лежав небіжчик, у правій руці був 
затиснутий чорний хрестик з розп’яттям, а він, поглинутий читанням, 
зовсім не відчував жаху. І невже це не диво, питав він сам себе, з дитин-
ства боятись померлих – і раптом таке божественне одкровення: бла-
гочестиво, з рятівним молінням до Бога за померлу, зовсім незнайому 
людину всю ніч провести біля труни?

* * *
 – Мир вашому дому! – вимовив Федір, входячи до оселі одноклас-

ника.
 – З миром приймаємо, – з припухлими й почервонілими від сліз 

очима тихо відповіла дружина Леоніда.
 І його провели до кімнати, де в домовині лежав красно прикрашений 

дбайливими руками його товариш, білий колір подушки під головою 
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відтінював відчужену блідість обличчя небіжчика. Й на мить Федору 
примарилось, що старий друг просто заснув, та видіння швидко зникло, і 
Федір мерзлякувато струсонув плечима, відчувши німотність холодного 
дихання вічності. На стіні висіло дзеркало, запнуте темним клаптем тка-
нини, біля стіни стояли траурні вінки від родичів і товаришів по службі.

 І Федір смиренно зітхнув:
 – Кріпіться… смерть у всіх нас не за горами, а за плечима, недовго 

чекати – і всі ми зустрінемось у горішніх краях. Нехай укріпиться сер-
це ваше… Душа Леоніда присутня поруч, гріх метушитися, а читання 
Псалтиря – це молитва Господу за померлого. Читання псалмів, – про-
рік блаженний Августин, – подібне меду: і втішає скорботних, дає їм 
віру, надію і любов, спрямовує їх думки про померлого до Бога і благає 
ангелів про допомогу, щоби укріпили душу покійного, яку спокушують 
люті аггели в небесних митарствах, доки вона не з’явиться перед ликом 
Всевишнього. А зараз я почну…

 І, зібравшись з думками, Федір поклав хресне знамення і з глибокими 
поклонами, тричі торкаючись правою рукою підлоги, виразно вимовив:

– Прийдіть, поклонімось Цареві нашому, Богу.
– Прийдіть, поклонімось і припадемо до Христа, Царя і Бога нашого.
– Прийдіть, поклонімось і припадемо до Самого Христа, Царя і 

Бога нашого.

Потім на мить змовк та, повно зітхнувши, почав читати Псалтир в 
оточенні мовчазно тужливих близьких і родичів.

– Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить…
Читати він завжди починав стоячи, але провести цілу ніч у молитов-

ному стоянні та вичитати усі двадцять кафізм Псалтирю – випробування 
важке, і, трохи постоявши, він за звичкою сідав біля труни, в цьому за 
церковними канонами не вбачалося нічого вартого осуду, ганебного. 
Адже ж читати можна було й сидячи – власне, само слово «кафізма» 
перекладалося з грецької мови як «сидіння». Здавна християни саме 
так читали Псалтир, і не лише за померлими.

 А Леонід праведним сном спочивав у труні, виснажений тривалою 
хворобою, й у Федора при погляді на його застигле, закостеніле обличчя 
усе раптом постало у середині: душа його, така непохитна у своїй вірі, 
несподівано збентежилась, глибоко сховане під машкарою релігійності 
його «его» разом запротестувало проти такої кривди, він із занепокоєн-
ням ураз з’ясував, що думками своїми виявився нестійким, і, вдивля-
ючись у померлого друга, усе ніяк не примирить людське і боже – наш 
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грішний світ і праведне життя десь там, у незнаній захмарній далечині. 
Він усе відмовлявся повірити, що товариш пішов із життя так рано, а 
«якщо він був грішний, то що ж це за гріх, про який я не знав і навіть не 
здогадувався, і котрий раніше часу забрав його від нас? Адже ж тільки 
жити й жити… дійшли літа… діти вже повиростали, і багато чого досяг… 
а невблаганна стара тут як тут, прийшла і забрала – висмикнула людину 
із життя раніше відміряного…»

 Ото беззаконня зачне нечестивий, і завагітніє безправ’ям – і по-
родить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку 
приготував, – обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде 
беззаконня його!

 «Щось не зовсім зрозумілі мені слова, може, краще так: «Злостився і 
жити став неправедно, копав яму ближньому, та сам впав до неї. І оберну-
лася лють його проти нього самого, оскільки зло проїло душу його»? Таж 
з цих рядків псалму народилося прислів’я «Не копай яму ближньому!» 

 «Боже, прости мене, грішного! Відволікаюсь!»
 А на стільці біля домовини, поруч з іконою Божої Матері, догоряла, 

тужила восковими сльозами свіча. 
 Федір скосив погляд на родичів, що сиділи на дивані, – може, хтось 

здогадається її змінити, та усіх зморив сон, і, закінчивши читати псалом, 
він поклав на край труни Псалтир, обережно загасив двома пальцями 
тремтливий вогник недогарка та запалив нову велику свічку…

 – Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі 
віднови…

 «Господи, як стрімко минає час! У десятому класі ми безтурботли-
вою компанією гуляли містом, підійшли до театру, а там ховали старого 
заслуженого артиста, на сцені стояла труна з його тілом, і невпинною 
чередою йшли до нього люди, й ми, може, просто із цікавості перед недо-
сяжною нашому розумінню таїнству смерті вирішили теж попрощатися 
з ним і встали в траурний ланцюжок, а Леонід відмовився – «Страхаюсь 
померлих» – і залишився біля входу, а ось тепер і сам у труні, а я читаю 
над ним Псалтир»…

 – Дні літ наших – у них сімдесят літ, а при силах – вісімдесят літ, і 
гордощі їхні – страждання й марнота…

 «Так, життя наше швидкоплинне, бурхливе весняне водопілля на-
линуло і відійшло, залишивши по собі лише яскравий спомин, деякі ж 
люди навіть і яскравої згадки по собі не залишать».

 «Боже, прости мене, грішного! Та упокор мої думки!»
 А лукавий все спокушав, все паплюжив душу, крамольні думки дер-

лися до голови і не давали спокою. 
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 «Що ти пнешся, геть дерешся із шкіри? Все одно всі там будемо! 
Мене забудуть за п’ять хвилин, а тебе, грамотія такого, – за десять! Так чи 
варто надсаджуватися?! Живи, друже, у своє задоволення: не витикайся, 
не скуби вдачу собі й близьким, не створюй зайвих проблем і загрібай 
все, що погано лежить й само простягує до тебе руки», – напучував у 
молодості його приятель.

 «І, дійсно, усіх нас забудуть, і навіщо тоді праведно жити? Он на 
кладовищі – місто мертвих, і все збільшується, а скоро буде великий 
клопіт – де ховати, нестача землі, і що, їх усіх пам’ятають? На давніх 
похованнях зілля проросло крізь граніт, й усі ж когось кохали, зазна-
вали мук ревнощів, гризлися, ненавиділи і страждали, дикі пристрасті 
вирували в розкраяних серцях, а задля чого, якщо усе піде прахом? Задля 
чого усе це, лише тільки щоби їсти-пити, а потім задовольняти у землю 
під ногами свої природні потреби, та марно вигублювати один одному 
душу в постійних чварах?»

 «Боже, прости мене, грішного! Збентежилось слабке серце моє!»
Федір одноманітно читав Псалтир і машинально звертав увагу на 

наголос, а якщо збивався на ньому, повертався очима назад, «прости, 
Господи», подумки схоплював слово як треба і читав далі, часто вже не 
доходячи до суті прочитаного і відлітаючи думками.

 «Пам’ятаю, це було вже у випускному класі, мені придбали новий 
костюм, і я з гордощами вдягнув його перший раз до школи, але ніхто 
цього в класі навіть не помітив, а після уроків класний керівник усіх нас 
примусила драїти парти, я був приголомшений – як, у новому костюмі 
я буду займатися брудною роботою?! – і я відмовився. Підтримав мене 
Льонька, тоді він був у нас комсоргом, класна почала нас соромити, та я 
вперто стояв на своєму – і тоді вона обурилася: «геть з-перед очей!» та 
сама стала мити мою парту, і Льонька трохи покомизився і включився 
з усіма в роботу. Цей випадок зачепив за живе, з’явилася неприязнь до 
нього, але зовнішньо я нічим її не виявляв. І невдовзі образа забулась. 
А якось на перерві ми виштовхали усіх дівчат з класу, і він з умінням 
намалював крейдою на дошці жіноче тіло, а потім упевнено пояснював 
нам інтимне його єство, усі ми двозначно посміювались і не бажали 
виглядати неуками, а я ж бо тоді ще з жодною із дівчат не цілувався! 
А опісля закінчення школи він перший з нашого класу одружився…»

 «Боже, прости мене, грішного! Знову хибний наголос!»
 Злипались повіки, церковнослов’янська в’язь зникала невідомо 

куди, а навздогін бігли, занепадаючи, думки. Федір міцно замружив очі 
й швидко відкрив їх, мимохіть позирнув на Леоніда і побачив його хо-
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лодну уїдливу посмішку – «речи, святець, речи, ніч довга, і я тебе нікуди 
не відпущу!» Раптом у грудях ворухнулося шалене, «а що як він зараз 
оживе?», і він, зляканий власною бунтарською думкою, наполегливо 
погнав окаянне від себе: «Боже, біднішає міцність моя!», напружуючи 
зір, із зусиллям вдивлявся в текст, що розпливався перед очима, і з тре-
петом намагався схопити в ньому сенс святого писання, котрий зникав 
від нього в невідому далечінь. 

 Лунко і нервово ударив в сусідній кімнаті годинник. 
 Федір несподівано скинувся, холодок пройняв серце і зойкнуло десь 

у середині, але він швидко оговтався і озирнувся: на дивані втомлено 
схилили голови і забулися у тривожному сні родичі, ніхто не помітив 
його безволля – і він полегшено зітхнув.

 Прихиливши голову до бильця дивана, спав брат Леоніда, раптом 
він несподівано хропнув і пустив тонку розливчасту руладу. Федір не-
схвально торкнув його за плече, чоловік утомлено розплющив повіки й 
винувато промурмотів:

 – Вибачайте, схилило на сон… Може, щось поїсте?
– Спаси, Господи! На хвилиночку можна облишити, щось прито-

мився, – і замовк, щільно стиснув вуста, швидко проковтнувши готові 
зірватися з вуст слова «та й серце моє щось поплуталось».

* * *
 – Чай, каву?
 – Краще чаю.
 – Ось і Льоня теж полюбляв чай. Щоправда, перед смертю пив лише 

горілку. Вже погано пересувався, але намагався піднятися з ліжка і, три-
маючись за стіну, ледве-ледве, насилу – на кухню, прийме сто грамів – і 
знову в ліжко. Сильний був чолов’яга, відмовився від знеболюючих, а 
зазнавав мук, сердешний, і знімав свій біль лише оковитою. Лишень на-
самкінець, коли вже почав конати, його вкололи, щоби не так страждав. 

 Прочитавши скоромовкою «Отче наш», Федір неквапно почав скром-
ну трапезу, й тільки зараз, опісля слів родича Леоніда, раптом усвідомив, 
як нечемно, навіть якось зухвало поводив себе під час їхньої останньої 
нерадісної зустрічі…

 Якось улітку він зателефонував до Леоніда і запросив його до себе, 
вони сиділи на кухні, спокійно пили вино і згадували минуле: школу і 
технікум, в якому разом училися, працю на радіозаводі, однокласників, 
живих та тих, хто вже пішов... Федір, вдивляючись у замирене обличчя 
товариша та слухаючи його спокійний голос, раптом засумнівався у 
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його хворобі, про яку чув уже давно, не стримав своїх почуттів і не-
тактовно запитав: «Що, у тебе дійсно рак горла?» І Леонід рівним ви-
цвілим тоном, начебто розмова зайшла про якийсь прикрий прищик на 
носі, спокійно відповів: «Так, постійно, ось уже кілька років  проходжу 
курс хіміотерапії, борода ось зовсім перестала рости». З притаманного 
йому з роду чудакуватого егоїзму тоді йому не стало соромно своєї без-
тактовності, в якій пролунала зарозуміла, а тому недобра нотка «я ось 
здоровий, і ти, парубоче, сидиш тут у мене і просто згущуєш барви», 
та усе-таки, відчувши незручність моменту, почав говорити про інше і 
став розповідати, що задумав зібрати однокласників – як він до цього 
замислу ставиться? І Леонід відповідав, що давно вже багатьох не бачив 
і лише буде радий отакій зустрічі. І коли навесні ця зустріч окреслилась 
і він зателефонував до Леоніда, той тихо, з придихом відповів, що вже 
давно не виходить з помешкання – «вибач, довго розмовляти не можу, 
тяжко…» – і поклав слухавку. А незабаром він випадково зустрів у місті 
його дружину, і вона розповіла, що розв’язка наближається – «усі ми 
вже готуємось й очікуємо…» І тоді він попрохав її, коли ЦЕ станеться, 
зазвати його почитати Псалтир…

 І ось сьогодні поруч з мертвим приятелем стало Федору нестерпно 
совісно. Тоді він якось неприродно, із фальшем в голосі щось розпові-
дав йому про Церкву, що треба ходити й молитися, і поставити свічку 
святому Пантелеймону за своє зцілення. І друг фальшивість цю відчув 
й з ввічливою посмішкою уважно слухав, а потім тьмяно відповідав, без 
усякої віри його словам. І розмова ця поступово зійшла нанівець.

 А за вікном дзвеніли дитячі голоси, і мати лаяла у дворі свою малень-
ку доньку-нечепуру: «Я ж тобі казала: не лізь у цю багнюку, подивись, 
як оббрьохала черевики, ох ти бруднуля яка!» А в них сіяла сльозами 
під гіркі сто грамів ні до чого не зобов’язуюча, тужлива бесіда.

 І тільки зараз Федір усвідомив, тільки зараз до нього пронизливо 
гостро дійшло, що тоді коїлось у душі Леоніда. І як він тримався стійко, 
мужньо, не виявляв легкодухість і зовні нічим не виказував свій жаль, 
мужньо боровся зі своєю смертельною недугою й ніколи за час недовгих 
зустрічей не нав’язував своїх сумовитих емоцій, не нарікав і не рюмсав, 
гостро відчуваючи, що дні його добігають краю і що це лише питання 
часу…

 Федір скінчив трапезу, котра несподівано для нього перетворилася 
в покаянну думу, перехрестився і швидко прочитав удячну молитву до 
Бога, й зажурено пішов до товариша…
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* * *
Зазорів сірий тьмяний світанок, коли Федір закінчив читати Псалтир:
 – Господи чоловіколюбний, благослови цей глас хворобливого мо-

ління мого, прийми ці псалми і молитви, глагол за нього перед Тобою, і 
помилуй, не відцурайся раба Твого Леоніда, коли він прийде в царство 
Твоє, і збережи, укрий Своїм омофором.

 А коли пролунало делікатне для нього у цій ситуації запитання, 
скільки ж йому заплатити, відвернувся від грошей, і тоді дружина Лео-
ніда з простими зворушливими словами «зберігала для нього» ніяково 
простягнула йому пляшку горілки. Відмовитися забракло сил, він абияк 
запхнув пляшку до портфелю та, поспіхом осінивши хресним знаменням 
удову, попрощався:

 – Хай уберігає вас Господь як зіницю ока.
 Шлях додому був недовгим, та, хоча вже зашурхотіли перші тро-

лейбуси, Федір вирішив піти пішки. Витіюваті сніжні острови повіль-
но пливли на тлі досвітнього неба, з різкими пронизливими криками 
пролетіла над головою в бік міського звалища чорна хмара галичі, 
тротуаром жваво стрибали й радісно цвірінькали безтурботні горобці, 
голову паморочив п’янкий запах бузку, на сході розшарилась і нестрим-
но розрум’янилась зірниця, гомінливо зашаруділи шини авто по шосе. 
Місто прокинулось і приготувалось до наступної трудової днини.

 І Федір солодко вдихнув на повні груди свіже, чисте вранішнє по-
вітря.

 – Боже, як гарно!
 У ньому раптом заграла, заклекотіла давно вже забута хмільна кров, 

і він несподівано гучно заволав у далечінь вулиці, що вже почала про-
кидатися:

 – Поклоняюся тобі, Сонце красне-е-е! Як добре все-таки ту-у-т, на 
Зем-лі-і!

 А потім надовго замовк, начебто засоромився своїх почуттів, що ви-
хлюпнулись назовні, і, вже підходячи до будинку, нечутним зміцнілим 
голосом вимовив:

 – Вірую, Господи, поможи недовірству моєму!
 І, неспішно піднімаючись до помешкання, із жалем додав:
 – Так, рано виїла його хвороба та забрала геть від нас… мужня була 

людина… та на все воля Божа! 
 Нехай буде так!

м. Чернігів
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Естер Філіп – це дівчина, яка 
сховалася за псевдонім.  Народи-
лася вона 20 квітня 1994 року в 
містечку Ічні на Чернігівщині. За-
кінчила Ічнянську загальноосвіт-
ню школу № 1. Нині – студентка 
Чернігівського кооперативного 
технікуму. 

Захоплюється психологією,  але ще тісніше серце сплелося з поезією. До 
красного слова душа тяглася ще з дитинства.  Віршувала зі шкільної парти.

Якось насмілилася прочитати власні твори Любові Карпенко, яка під-
тримала дівчину. Пропонуємо увазі читачів  добірку віршів юної поетеси, 
які приваблюють насамперед щирістю і любов’ю до оточуючого її світу.

     ПУЩУ ВЕСНУ В КІМНАТУ

       
     * * *
«Вертайся, вертайся скоріше з війни,
Привези квіти миру,
Хай квітнуть розкішно вони. 
З болем у серці, синку, тебе проведу
Любов’ю й молитвою.
Вечорами вишиту
Сорочку-вишиванку дарую тобі:
Біля серця тримай і не відпускай.
Ревно молюся, синочку мій рідний, 
Пам’ятай і не забувай. 
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Ми з тобою мирно жили,
І думки в голові такі не снували,
Що серця тьохнуть, уста охнуть: 
«Війна, злощасная війна».
Автобус віддалявся,
Погляди розлучалися.
Мама з сином в очі одне одному вдивлялися.
Лагідні слова метеликами посилали –
Серце до серця.
Хлопець швидко написав на шибці:
«Пам’ятаю любов твою й повернусь. 
Молись за мене, матусю, молись».
Дерева в танку закружляли,
Сонце щедро проміння лило. 
Плакав хлопець болісно і слізно –
Хмарами дитинство пропливло.
Друзі, рідне подвір’я, сад,
Найсмачніше матусине печиво…
Ріднизна манила назад.
Вийняв рідну вишиванку,
Цілував її все, цілував,
Вдивлявся в дорогу, знайому до болю.
«Вертайся, вертайся скоріш», – озивалися верби,
Промовляло поле,
Шепотіла кожна ниточка вишиванки,
А в хлопцеві палав вогонь любові,
Квіти миру розквітали перед очима,
Цвіли  в коротких снах…
Якнайшвидше розквітни миром, Україно,
Й розпусти бруньки, як весняний рідний сад!

               * * *
Відкрию вікно,
Впущу весну в кімнату.
Зачне вона гуляти,
Мене розважати.
Візьме в обійми,
Винесе з хати.
Піднімуть голівки підсніжники, проліски,
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Зачнуть весело гукати:
«Ходи сюди, до нас,
Пригостимо весняним теплом,
Сонячним яскравим чаєм.
В очах смуток ми вбачаєм.
Посидь біля нас,
Придумаємо разом казку,
Запишемо її на згадку».
Весна розпустила свої коси,
Сяяли на сонці кришталеві роси.
Руку свою вона мені на голову поклала,
Вмить її заквітчала.
Вчасно Муза прибула, 
На арфі своїй заграла.
Вітер з коня зліз,
Тихенько на травичці присів,
Торкався мого обличчя,
Панувала надзвичайна тиша.
Перо в моїй руці
Пише й пише,
Вітерець поряд тихенько дише.

               * * *
Малий струмочок з снігу народився,
З сяючих калюж води напився,
Дитячим сміхом підперезався –
І нумо з вітриськом гратися.
Біжить струмочок, вітер за ним
Мчить швидким конем.
Сонце виглянуло з-за хмаринки,
Застрибали вмить сонячні зайчики.
Вітер спинився,
Пильним оком подивився,
Сам смирненько присів,
На коня зайчиків пустив,
А струмочок все біжить,
Усіх довкола веселить.
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               * * *
Зіронька яскраво мерехтіла,
Про любов твою щиро говорила.
Я їй швиденько відкрила вікно-серденько:
Ти хотіла розмовляти зі мною давно.
Синій кінь – кінь, диво-кінь
Гриву довгастую розпустив,
Ти його по небу за мною пустив.
Чорна троянда ночі
Квітне охоче,
Розпуска пелюстки.
Зіроньки-дівоньки завели танки
І мене запрошують до себе танцювати.
Дай волю сильним
Своїм диво-крилам:
Золоті ще роки.

               * * *
Затихла ворожа стрільба,
Замовкли ворожії гради.
«Нарешті хоч трохи зможемо відпочити», –
Казали один одному солдати.
«Кусень хліба зможемо до рота взяти,
Сьорбнути сяк-так якоїсь юшки,
Прилягти на хвилинку,
Сльозу витерши, згадати про рідну домівку.
Подумки пригорнути діточок, 
Цілувати дружину,
Цілувати її, рідну, півдня, а не хвилину.
Серед них юнак був,
Мав він тільки вдову-неньку
Сиву та стареньку,
Молитви її відчував,
Сили в Господа прохав,
Матусину Біблію читав
Кожну таку вільну хвилинку.
І раптом Божа невидима рука
На ту місцинку повела.
Побачив: квіточка квітне,
Життям аж горить.
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Просто диво Господнє на полі бою!
Викопав хлопець її,
Як жінку, пестив і леліяв.
Знайшов посудину якусь –
В земельку посадив, тендітну.
Листочків, пелюсток рука торкалась,
Сльози рікою щедро полились,
Молитва щира полетіла до небес.
Невідомо звідки промінчик сонця з’явився.
Хлопець за Україну плакав і молився.

               * * *

                     Любові Карпенко

Коли в очі Вам погляну –
Бачу дівчинку весняну,
Усмішку малинову.
Біжить вона радісно по полю,
Руки до мами простягає,
Матуся її ніжно обіймає.
В обіймах тим пташеням тремтить,
Коли рідну пісню чує.
Коли в очі Вам погляну –
Бачу літо красне і медове,
Її неземне щастя, платтячко різнокольорове,
Небо ясне й сонце,
Що скотилось їй у серце.
Коли в очі Вам погляну –
Чую слово калинове,
Що бринить у серці в тиші,
І народжуються вірші.
…Коли ж ножем хтось полосне
По тому ніжному, як пір’їнка, серцю –
Лікує груди материна пісня,
Вона рання й нічка пізня.
 Коли в очі Вам погляну –
Бачу чорне волосся 
Серед золотого колосся,
Пахне воно ромашками й полем,
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Медом і свіжим хлібом.
Коли в очі Вам погляну –
Бачу вже не дівчинку, а жінку –
Розквітлу, яскраву, ніжну квітку,
Білосніжну, як лебідка.
Не страшні їй ні дощі, ні грози,
Ні сніги, ані морози.
Сонце з серця промінням іскриться,
Оселя завжди весною пахне.
Хижий  птах, що з силою мчиться,
Побачивши світло – втікає.

 
               * * *
Горять вогні, горять вогні
Ніжно серед ночі темної.
Серцем лину в далечінь,
Тану від звуків музики ніжної.
Горять вогні, вогні горять –
Прилинув, примчав ти
На коні білосніжному.
Радію дотикові ніжному. 
Перед нами дві свічі. 
Вдивляюся тобі у вічі
І п’ю з них води неземні.
Усміхаєшся ти мені,
Вибачаєш неправильні кроки,
Нагадуєш про молоді роки.
Ти взяв мене за руки –
І вмить зникли хижі круки.
Горять вогні, вогні горять.
Прокинулись троянди – нас привітати.
Цілу ніч удвох будемо розмовляти.
Наш тісний зв’язок нікому не розірвать.
В серце вливається музика ніжна,
Гладить по голові рука рідна, сильна.
Горять вогні, вогні горять…

 



99Поезія

               * * *
Поплач, поплач, душенько,
Схилившись у тиші.
Посміхаєшся, квітонько,
Дивишся очицями.
Тягнеш листочки-рученьки, 
Просишся в долоні мої.
Добре, ходи сюди,
Пригощу водиці свіжої крапелькою,
Бачиш – день заграв мелодію обідніх крапель?
Тішиться, тішиться душенька.
На долоню впала прозора сніжинка-крапелька:
Блискіткою посміхається,
Поспівати співаночки зі мною проситься.
До мого білого лиця
Ворог не торкнеться,
Чистеє тіло не забруднить, 
Силою не звабить,
У власне ложе не вкладе,
Швидше в багнюку попаде.
У замку не ув’язнить:
Крила мої, сила моя
Міцні стіни розіб’ють.
Крила мої сильнії – 
Співаночки ріднії,
Мова моя рідна, вічнозелена!
Вдихну сонця сяючого,
Заведу співаночку.
Побіжу по садочку –
Дихає він зимонькою,
Встелений килимами – білими снігами,
Та сестричка Веснонька
Не за горами.
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               * * *
Ви бачили, як у ялинки очі гаснуть?
Тремтить струною, прощаючись з життям…
Заради чого?
Лише для того, щоб прикрашеною 
Постоять кілька днів.
Відсвяткували Новий рік,
А потім що? Як завжди – на смітник.
Десять літ росла красуня лісова,
Сам Господь з насіння її зростив.
Красу їй дав не для того,
Щоб ти, вандале, зрубав!
Творець з любові витвір виливав,
Зайчику, білці притулок давав.
У співі пташок красувалася,
З кожним у лісі віталася.
Їжачку – колючому клубочку –
Власні шишечки дарувала.
Темною ж нічкою
Сова – місяця кумонька –
На її гілочці сиділа.
Та людська рука гармонію зруйнувала…
За вікном вітер віє,
Як вовчисько голодний, завива.
Холод зимовий нікого не гріє,
Як у тебе хатини нема.
Згадаю про звірят – серце терпне, ниє…
Хто їм притулок дасть і хто зігріє?
А ялиночка стоїть,
Тихенько плаче. 
Сьогодні прикрашає дім,
Тішить око в нім.
А завтра – непотребом стане.
Як твоє, людино, жорстоке серце не в’яне?
Її створив Той, хто й тобі життя дав,
Доріжку-місточок у майбутнє проклав.
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              * * *
Темна ніченька Качанівку сповила.
Вона ж засумувала,
Мене голосно покликала,
Заспівати  попросила. 
Крила свої підняла,
Співаночку заспівала.
Ніченько-сестронько, скажи місяченьку,
Щоб світив, світив,
Показував вузеньку доріженьку,
Якою буду йти, тихенько ступати,
Співаночку улюблену Качанівці співати.
Почує вона ту співаночку й звеселиться,
Квітоньками-зорями засвітиться,
Вдягне мені намисто з кришталю
Й скаже: «Співаночки люблю».

м. Ічня
             

До уваги шанувальників красного письменства

Журнал «Літературний Чернігів» дедалі стає привабливішим і вагомі-
шим за змістом. У портфелі редакції сьогодні є цікаві поетичні й прозові 
твори письменників-земляків як старшого, так і молодшого покоління. 
В наступних числах ми друкуватимемо відомих митців і науковців, на-
ших земляків, що мешкають у Києві та інших містах України, – художні 
твори, літературознавчі матеріали, листи, спогади, історичні розвідки, 
публіцистичні матеріали з проблем сьогодення тощо. Надаватимемо по-
всякчас сторінки юним літераторам. Отож не забудьте передплатити 
наш часопис. Це можна зробити в поштовому відділенні в будь-який день 
протягом року.

         Індекс «Літературного Чернігова» – 02125.
      

«Літературний Чернігів» – вікно у літературно-мистецький світ.
Будьте з нами!
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«ЩЕ НЕ ЗОВСІМ ПОГАНИЙ ЧОЛОВІК»
ТАРАС ШЕВЧЕНКО

(за спогадами про Кобзаря)

 На відміну від численних ґрунтовних досліджень про життя й творчість 
Т. Г. Шевченка ми зупинимося лише на одному періоді його життя, який 
донедавна вважався малозначущим, – дитинстві, а також розглянемо став-
лення великого письменника до дітей.

Сучасна наука вважає дитинство тим джерелом, яке дає змогу просте-
жити шлях ідентифікації особистості, визначити основи «протосвідомості».

Зосередившись на «Спогадах про Тараса Шевченка»[1], зважимо на 
їхню суб’єктивність, політичну заангажованість, соціальну зумовленість і 
в дискурсивному аспекті екстраполюємо їх на автобіографію Кобзаря, його 
творчість, біографічні дані, епістолярну спадщину тощо.

Малий Тарас виростав в умовах безпросвітної темряви та нужди. 
Об’єктивно біографічний матеріал цього періоду життя Т. Г. Шевченка до-
сить бідний.

Варто зазначити, що спогади А. Козачковського, В. Шевченка, І. Зайцева, 
М. Костомарова, І. Сошенка, О. Макшеєва та інших у більшості випадків 
базуються на словах самого Кобзаря.

Що ж ми знаємо про раннє дитинство Тараса?!
Він був один із п’яти дітей у родині Шевченків. Мати померла 1823 р., 

коли хлопцеві виповнилося дев’ять літ. Мачуха, в якої були свої діти, пе-
ретворила життя малого Тараса на пекло. Та коли 1825 р. не стало батька, 
йому стало ще гірше.

Про цей період життя Т. Г. Шевченко не те що не любив розказувати, – 
йому бракувало і слів, і почуттів. У своїй творчості він лапідарно засвідчив: 
«А ми малі були і голі…»

Хоча гіпотетично Т. Г. Шевченко мріяв повідати про своє дитинство, 
орієнтуючись на зразки представників російської літератури. Так, у «Пись-
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ме Т. Г. Шевченко к редактору «Народного чтения» «О печальных фактах 
моего существования» про дитячі роки поет писав: «Я бы желал прожить их 
в такой полноте, в какой покойный С. Т. Аксаков представил свои детские 
и юношеские годы, – тем более, что история моей жизни составляет часть 
истории моей родины» [2, 254].

Життя малого Тараса віддзеркалювалось у гіркій долі Батьківщини. 
Вдома його переслідувала мачуха, яка одного разу звинуватила пасинка 
у крадіжці грошей солдата-постояльця. Згодом виявилося, що це зробив 
рідний син мачухи. Кожного дня майбутнього поета супроводжували злидні 
та голод. За спогадами М. Чалого: «У найніжнішому віці хлопчик, позбав-
лений любові й материнської ласки, звик зосереджуватися в самому собі, 
цурався людей і недовірливо зустрічав усяке привітне ставлення до нього 
рідних і сусідів»[1, 47].

Цей стан брата засвідчила й старша сестра Кобзаря Катерина, яка з 
жартівливою гіркотою називала його «приблудою». Вона згадувала: «При-
блудою його, матушечка, звали, єй-богу. Було оце й не видно, як воно рип 
і ввійде тихенько до хати, сяде собі на лаві та все мовчить. Нічого в світі у 
нього не допитаєшся: чи його прогнали відтіля, чи його били, чи їсти йому не 
давали. Було, манівцями ходить, геть попід дібровою та через Гарбузів яр та 
через левади та могилками. І як пришло раз воно, то так впало грудочкою і 
заснуло на лаві, а як загляну йому в голову, аж у його, пробачайте, матушечко, 
в голові...як у свинячому стегні… Еге, отаке було, а далі вистербало…Ніхто 
й не сподівався з нього чоловіка» (за спогадами Ф. Г. Лебединцева), [1, 42].

Уже у зрілому віці Т. Г. Шевченко в автобіографії неодноразово теж на-
зивав себе: «бродяга-школяр», «школяр-бродяга», «бродяга», «оборванный 
школяр-бродяга».

 І в поетичних рядках читаємо:

…колись блукав,
 Без свити, без хліба, по тій Україні.

Разом із тим, отаке «бродяжництво», окрім гіркого відчуття життя, давало 
Тарасові можливість відчути безмежність простору, красу природи, насо-
лоду від волі. Воно формувало, як зазначав П. Г. Лебединцев, «зухвалого і 
мінливого норову хлопчика» [1, 37].

За спогадами М.Чалого, Тарас мандрував між селами Кирилівка й Тара-
сівка: «Поля навколо цих сіл не зовсім рівні: степову далечінь заступають 
високі могили, яких у Звенигородському повіті взагалі дуже багато:

Високії тії могили  
Стоять та сумують…
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З куснем сухого хліба хлопчик проводив цілі дні у полі. Улюбленим його 
місцем для відпочинку у великому степу була одна з таких могил. Він часто 
сидів під нею і бездумно дивився у далечінь. Відомо, як ці перші враження 
дитинства відбилися в кращих творах поета в пору його зрілості:

Кругом його степ, як море  
Широке, синіє:
За могилою, могила,
А там – тільки мріє…» [1, 48].

Названий брат поета Варфоломій Шевченко у своїх «Споминах» розпо-
вів про те, як малий Тарас шукав «кінця світу» та стовпи, що підтримують 
небо. Такий початок світопізнання описано Кобзарем у повісті «Княгиня».

Не випадково цей епізод із дитинства поета став популярним і хресто-
матійним. До нього часто звертались біографи та письменники, називаючи 
його пророчим.

Своєму синові, який ходив шукати «кінець світу», перед самою смертю 
батько Кобзаря віщував: «Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба, 
він не буде абияким чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике 
ледащо: для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не 
поможе» [1, 22-23].

«Ледарство», «лінощі» були вдаваними, за ними «ховалася» творча на-
тура хлопчика, який тягнувся до освіти, до малярства. Рано Тарас осилив 
грамоту. Він не тільки учився в школі, але й мешкав там, був помічником 
учителя-дяка. Малий часто читав псалтир над покійниками. За спогадами 
А. Козачковського, це давало йому «злиденні засоби до існування» [1, 78]. 
Бідний хлопчина мав проявляти й кмітливість. Щоб прискорити таку втом-
ливу роботу, він часом на половині псалма починав «прийдіте, поклонімося» 
і, користуючись з того, що відвідувачки ревно били поклони, перегортав 
кілька сторінок і, не помічаючи цього, вони, вражені виразністю і разом з 
тим швидкістю його читання, вважали його найкращим читцем і охочіше, 
ніж інших, запрошували його…»[1, 78].

Значно пізніше, згадуючи «дяківську науку», Кобзар мріяв про те, щоб 
«завести по Україні добрі сільські школи». Думки Т. Г. Шевченка були 
зайняті недільними школами, підручниками для них. Незадоволений 
«Малоросійською граматикою», написаною П. Кулішем, він 1860 р. уклав 
«Букварь южнорусский»», що вийшов друком на початку січня 1861 р. на 
кошти автора тиражем 10000 примірників. Цей буквар був першим у серії 
задуманих поетом навчальних посібників (лічба, етнографія, географія, 
історія). Та ці плани він, на жаль, не встиг здійснити.

Т. Г. Шевченко, по можливості, допомагав школам матеріально. Так, на-
приклад, він пожертвував недільній школі при Чернігівській гімназії 100 
карбованців [3, 2].
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Із спогадів Ф. Лебединцева дізнаємося про те, що Тарас дуже рано захо-
пився малюванням і у «… вільний час малював вугіллям на коморі і стайні 
півнів, людей, церкву, навіть київську дзвіницю» [1, 41].

Пізніше, вже у пана Енгельгардта, за спогадами П. І. Мартоса, хлопця 
записали «кімнатним живописцем»: «Це сталося тому, що ще раніше, коли 
Тарас був дома і потім у своїх велемудрих учителів, скрізь розмальовував 
крейдою або вуглинкою столи, лави, навіть стіни хат та інше, за що завжди 
й одержував від господарів належні добрі напучення та винагороди, як-от: 
чубайки, підзатильники тощо» [1, 71]. 

Для того, щоб мати можливість малювати, відчайдух зважувався й на 
крадіжки. У дяка поцупив «книжечку с купштиками» (гравірованими 
картинками. – О. Б.), у конторщика – олівець, на постоялих дворах «изо-
бражения разных исторических героев». І не вважав такі вчинки «гріхом». 
Це був своєрідний протест маленького бунтівника, боротьба за реалізацію 
своєї мрії стати художником.

Уже дорослим Шевченко-художник присвятив дітям більше тридцяти 
картин і малюнків, в основному зображуючи їхню бідність і страждання. Не 
випадково однією з перших художніх робіт була картина «Хлопчик-жебрак, 
що дає хліб собаці», яка, на жаль, не збереглася. За неї Т. Г. Шевченка на-
городжено 27 вересня 1840 р. срібною медаллю другого ступеня.

Горе-вчителі Тараса відчули волелюбний характер хлопця. За спогадами 
О. Лазаревського, міщанин Губський «ніяк не міг справитися зі своїм учнем-
пустуном, Шевченко раз у раз тікав від свого вчителя і завжди, бувало, щось 
витворить при цьому» [1, 22].

У сільського дячка Бугорського він учився добре, але був непосидючим. 
А дячку Іону Лимарю, коли той був п’яним, «всыпал великую дозу березо-
вой каши» [2, 5].

В автобіографії Т. Г. Шевченко так передав свою дитячу реакцію на дес-
потизм і насильство дячка: «Этот первый деспот, на которого я наткнулся в 
моей жизни, поселил во мне на всю жизнь глубокое отвращение и презрение 
ко всякому насилию одного человека над другим. Мое детское сердце было 
оскорблено этим исчадием деспотических семинарий миллион раз, и я кон-
чил с ним так, как вообще оканчивают выведенные из терпения беззащитные 
люди, – местью и бегством» [2, 6].

Через кілька років Тарас, уже козачок пана Енгельгардта, пов’язує свої 
почуття з національними рисами українців: «В краю некогда казацком 
сделать казака ручным с самого детства – это то же самое, что в Лапландии 
покорить произволу человека быстроногого оленя…» [2, 6].

Так у перші роки свого життя Т. Г. Шевченко, принижений злиденним 
життям, самотній та мовчазний, починав усвідомлювати соціальну нерів-
ність, стихійно прагнув до незалежності, наївно протестував проти жорсто-
кості та несправедливості.
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Досить часто сучасники Т. Г. Шевченка згадували про те, як він ставився 
до дітей, спілкувався з ними.

Загальновідомо, що у Кобзаря не було ні своєї родини, ні власних дітей, 
про що він мріяв усе життя. Невитрачену любов поет переносив на дітей 
своїх знайомих.

Зустрічаючись з малюками, Т. Г. Шевченко обов’язково їм щось дарував: 
зроблені власноруч іграшки, книжечки, малюнки тощо. На засланні солдат 
Шевченко для доньки коменданта Новопетровського укріплення Наталочки 
лишав грудочку цукру від ранкового чаю. Діти раділи «дядьку Горичу», як 
часто вони його називали, бо він з ними бавився, грався, співав українських 
пісень, розповідав казки.

Багатьох маленьких друзів Кобзар навчав грамоті, відмовляючись від 
грошей, які пропонували йому батьки. У спогадах О. І. Матова відзначається 
доброта Шевченка-педагога: «… жодного лихого слова не скаже, бувало, на 
заняттях, все жартом та ласкою,– тільки поперві нібито сердитий» [1, 191].

На цю рису характеру поета звертав увагу в своїх спогадах і О. Афанасьєв-
Чужбинський: «Гуманність його виявлялася в кожному вчинку, в кожному 
рухові: навіть на тварин поширювалась його голубляча ніжність. Не раз за-
хищав він кошенят і цуценят від злих намірів вуличних хлопчиків, а пташок, 
прив’язаних на шворці, купував іноді у дітей і випускав на волю» [1, 105]. 

Пам’ятаючи про своє злиденне дитинство, Т. Г. Шевченко за будь-якої 
нагоди влаштовував для дітлахів свято. Так, за спогадами М.Чалого, на око-
лиці Києва, на випадково знайдені у валізі гроші поет «задумав якнайкраще 
пригостити дітлахів, їх набігло з півсотні. Тарас Григорович тим часом пішов 
на базар і накупив стільки ласощів, що насилу доніс до квартири. Подвір’я 
притрусили свіжоскошеною травою, діти качалися і перекидалися, сповню-
ючи околиці дзвінкими веселими голосами. Та на цьому ще не закінчилось: 
після обіду перекупка привезла повний віз яблук, груш, пряників, бубли-
ків і т. ін. Це друге частування було влаштоване вже за містом, на вигоні 
недалеко від Пріорки (тодішня київська околиця. – О.Б.), куди хазяйка, 
побоюючись за цілість свого садка, випровадила галасливу ватагу разом із 
своїм квартирантом. А Тарас Григорович був сам не свій: бігав, метушився, 
реготався, пустував. Дорослі люди дивилися збоку на це гульбище й голосно 
казали, що «старий, мабуть, теє…трошки божевільненький» [1, 302-303]. 

Особливу увагу Т. Г. Шевченко звертав на сільських дітей. Мандруючи 
Україною, він не міг байдуже обминути маленьких обідранців. О. Афанасьєв-
Чужбинський згадував: «Велику втіху приносили Шевченкові селянські 
діти, які в селах звичайно цілі дні проводять на вулиці. Тарас Григорович не 
раз сідав з ними в коло і, підбадьоривши полохливе товариство, розповідав 
їм казки, співав дитячих пісень, яких знав безліч, з серйозним виглядом 
робив пищики і невдовзі завойовував прихильність усіх дітлахів» [1, 102].

У поета навіть виникала думка про всиновлення обездоленої сироти. 
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О. Афанасьєв-Чужбинський пригадав випадок, який стався в Києві біля Зо-
лотих воріт. Т. Г. Шевченко почув плач самотньої трирічної дівчинки. Він по-
чав заспокоювати її, розважати, годувати бубликами, доки біля Софіївського 
собору не знайшлася мати. «Йдучи додому, Тарас Григорович жартував, як 
би то він виховував дочку, коли б дівчинку не розшукали батьки» [1, 104].

Діти були, мабуть, єдиною розрадою та втіхою до останніх років життя 
поета, коли надії на особисте щастя остаточно розвіялись.

На засланні у своєму щоденнику Кобзар записав про доньок коменданта 
Новопетровського укріплення: «Наташенька и Наденька – это единственный 
мой отдых и рассеяние в этом отвратительном захолустье» [2, 19].

М. Чалий, згадуючи про перебування Т. Г. Шевченка у Києві 1859 р., 
зазначив: «А білоголові дітлахи з усієї вулиці були для нього справжньою 
втіхою» [1, 302].

Н. Симонова у своїх дитячих спогадах про поета, який болісно переживав 
розрив з Лукерією Полусмак, писала: «Тільки дітей він любив, як і попереду, 
тільки діти й розганяли трохи його сердечну тугу. Було, як попаде котру з 
нас, схопить на руки, підійме високо, високо над головою та шутливо про-
мовляє з своєю ласкавою добродушньою усмішкою:

– Ох, ти ж моє маленьке!...Ох, ти ж моє велике!..
А ми, діти, то аж нетямились від радощів!...Нікого нам і не треба, як не 

того, «дядька Кобзаря» [1, 330].
Закономірно, що саме діти для Т. Г. Шевченка були своєрідним людським 

мірилом. Кілька разів у спогадах про поета зустрічається його афористичний 
вислів: «Кого люблять діти, той, значить, ще не зовсім поганий чоловік».

Незважаючи на те, що спогади про дитячі роки Кобзаря та його спіл-
кування з дітьми локальні, вони все ж чітко засвідчують важливість цього 
періоду життя у формуванні особистості Т. Г. Шевченка.

Це підтверджується й думкою І. Тургенєва: «Переконання, які запали 
йому в душу з дитинства, були непохитно міцні» [1, 336].

 
Література:
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3. Черниговский листок. – 1861, 12.VII. – №1. 
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ВІРШОВАНА САТИРА Й ГУМОР НА ШПАЛЬТАХ 
ЧАСОПИСУ «ЛІТЕРАТУРНИЙ ЧЕРНІГІВ»

«Літературний Чернігів» – щоквартальний мистецький журнал літера-
турної спілки «Чернігів», заснований 1992 року; головний редактор – пись-
менник Михась Ткач, члени редколегії – Д. Іванов, О. Забарний, В. Кузь-
менко (заступник головного редактора), В. Савенок, В. Сапон, О. Конечна, 
О. Бобир та ін. Часопис вбачає своє головне призначення в згуртуванні 
творчої інтелігенції, здібної молоді Сіверського краю. Утім, журнал «Літе-
ратурний Чернігів» не є суто придеснянським явищем. Ось уже понад два 
десятиліття на сторінках цього видання друкуються автори, що живуть і 
пишуть свої твори як в Україні, так і поза її межами. Такого типу часопис – це 
справжня творчість, це спроба об’єднати митців у спільному всеукраїнсько-
му контексті. Авторський колектив – ціла плеяда талановитих представни-
ків науково-творчої інтелігенції: І. Качуровський (Мюнхен), Р. Іваничук 
(Львів), А. Дімаров (Київ), Ю. Мушкетик (Київ), Ю. Луцький (Торонто), 
В. Кузьменко (Київ), О. Ковальчук (Ніжин), А. Шкуліпа (Ніжин), Д. Іванов 
(Чернігів), М. Холодний (Остер). І десятки інших нині відомих і ще мало-
знаних молодих, і не тільки молодих, літераторів, журналістів, науковців, 
які зберегли свою національну самобутність, непідробний патріотизм, 
державотворче мислення. Цей ряд авторів постійно розширюється, адже 
часопис шукає нові імена скрізь, де це можливо. «Літературний Чернігів» 
прагне надрукувати «будь-кого, хто пише талановито і щиро, і хто ще не 
знайшов своєї дороги в літературі. На ниві українського слова всім виста-
чить місця» [282, с. 1].

Із перших своїх чисел «Літературний Чернігів» регулярно надає жур-
нальну площу й для віршованої сатири та гумору. Аналізуючи конкретні 
твори гумористично-сатиричного спрямування, опубліковані в цьому 
мистецькому щоквартальнику [див. ширше наші публікації: 126; 127], ми 
виходили з такого положення: сатира є способом відображення дійсності 
й типом естетичного відношення дійсності в загальному контексті сати-
ричного напряму.

Свого часу Іван Багряний у знаменитій тепер уже передмові до поеми 
«Аве Марія» (1929) просив читачів не називати його, поета за покликанням, 
поетом. Саме в той час, як дослідив Г. Костюк, молодий літератор у сати-
ричному циклі «Комета» розкрив цей курйоз у таких рядках:
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Поети – євнухи у наш двадцятий вік!
Звичайно, не усі і не на всій планеті.
Я лиш всього про земляків моїх,
Лише про них – про євнухів-поетів.
Родившись з крилами, не вчилися літати,
Родившись гордими – навчились плазувати...
«Співочий грім батьків» вони таять!..
І от тепер:
             Вони в капелі состоять –
В капелі євнухів при каті! [575, с. 207].

Що може бути абсурдніше, ніж поет, що «забуває про тяжкі народні 
рани» (Леся Українка) і слухняно виконує будь-яке замовлення «госпо-
даря»?.. Поет-початківець І. Багряний з огидою відкинув кар’єру, славу й 
забезпечене життя, куплене ціною духовної проституції.

Будьмо відвертими перед собою, не тільки в епоху правління Й. Сталі-
на, коли, поставлені в умови постійного вибору між орденом і Колимою, 
працівники творчих спілок, як, зрештою, і науковці, учителі, лікарі та інші 
громадяни СРСР, віддавали перевагу аж ніяк не північним чи сибірським 
морозам. Актуальність твору І. Багряного незаперечна, адже завжди проб-
лемними й болючими будуть питання, які поет порушив у 20-ті  рр. ХХ  ст.: 
де межа, за якою людина втрачає людськість? чи здатна вона зберегти в 
собі людські риси – не зрадити, не продати, не зректися власної сутності, 
відчувши грізне дихання страху? Поет був переконаний, що здатна. Інакше 
не писав би своїх творів.

Сучасна поетеса Леся Степовичка в «Ювілейній інвективі» теж пере-
конливо стверджує, що, попри існування в усі часи «євнухів при каті» або 
«журналістів з ім’ям Куряча Лапа», і в наші дні є митці, які не продаються 
владі:

Нас знають за кордоном, ще б не чуть!
Та слава ця сумна, що світом лине.
Бо вроду там за долар роздають
сто тисяч Роксолан негордих з України.
........................................................
Шумить-гуде Маріїнський палац,
«Еліта золота» приймає нагороди.
Банкет серед чуми, шинкуй, паяц,
гуляйте-пийте, яничари і заброди! 
...........................................................
І журналіст з ім’ям Куряча Лапа
нашкряба репортаж й народу розповість,

Літературознавчі студії
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«оті, що проти – аутсайдери й невдахи».
Такий продажний у писаки хист! [833, с. 32].

Поетичні твори, які можна віднести до гумористично-сатиричного на-
пряму, надруковані на сторінках часопису передусім у спеціальних рубриках: 
«Гумор», «Пародії», «Сатира і гумор» та «Сторінка для дітей». Крім згаданих 
рубрик, вірші гумористично-сатиричного забарвлення почасти з’являються 
й у інших тематичних розділах «Літературного Чернігова» – «Поезія», 
«Ювілеї», «Величальні», «Рецензії» тощо. 

Візьмемо, наприклад, хоча б вірш «Міщанське щастя» Миколи Адаменка, 
надрукований у рубриці «Поезія»:

Шлунки повні, а душі – ні з чим.
Очі тьмяні, неначе не зрячі.
З синтетичної шкіри плащі
Чимось нагадують шкури свинячі.
Не розмови – дзижчання пусте.
На обличчях вдоволення сите,
Перед ними трава не росте,
Понад ними – засушені квіти.
Голубіє, проміниться небо,
Там пташині бринять голоси,
Тільки неба їм зовсім не треба [569, с. 12].

Перед нами типовий зразок сатиричної поезії, спрямованої проти духов-
ного зубожіння сучасників.

Віршована сатира й гумор представлена на шпальтах «Літературного 
Чернігова» творами представників різних поколінь літераторів. Старій-
шини поетичного цеху уособлені в журналі іменами Ігоря Качуровського 
(2004. –№ 4; 2008. – № 3), Олексія Довгого (2003. – № 2; 2004. – № 4; 
2008. – № 4) та Анатолія Дімарова (2007. – № 4). Представник другої хвилі 
української еміграції, поет, перекладач та літературознавець І. Качуров-
ський намагається охопити у своїй поезії реалії сьогоднішнього нашого 
буття, життя природи й особистості, що потрапила на перехрестя історії й 
розв’язує важливі морально-філософські проблеми. Картина світу митця 
має два основні виміри – горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний 
вимір зумовлює передусім великий географічний простір, який охоплює ряд 
країн (Україна, Німеччина, Росія тощо). Митець порушує питання, спільні 
для багатьох держав: свобода і насильство, шляхи звільнення від тоталі-
таризму, пошук засобів гармонізації суспільства та інші. Особливу увагу 
поет приділяє тим процесам, що відбувалися в радянському й пострадян-
ському просторі. Однак широта картини світу поета обумовлена не тільки 
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географічними параметрами, а передусім тими буттєвими проблемами, які 
характеризують індивідуальний стиль письменника. Вертикальний вимір 
поезії І. Качуровського визначається складним діалогом автора й ліричного 
героя з видатними попередниками в мистецтві, прагненням до головного, до 
пізнання вищих гуманістичних цінностей. Сатиричні візії спостерігаємо в 
багатьох поезіях І. Качуровського, однак найяскравіше вони ідентифіковані 
в автоепітафіях поета. Ось, скажімо, одна з них:

Олександру Жовні –
авторові новелі «Партитура
на могильному камені»

І Винниченко, й Чехов – це пусте:
У вас є власні постаті і сцени,
Створили ви, не знаючи про те,
Новелю не про когось, а про мене:
Це я стовбичу видивом німим
На цвинтарі всесвітньої культури.
Я – той могильний камінь, що на нім
Іще не збито решток партитури  [694, с. 8].

Старше покоління літераторів гідно представляє на сторінках часопису 
й Олексій Довгий – автор майже чотирьох десятків поетичних книг і не-
щодавно виданого чотиритомника «Вибране» [646]. Дуже влучно у своїй 
передмові до македонського видання його збірки «Рими на природі» (2006) 
написав Матея Матевські – відомий на Балканах сучасний поет: «Нас, 
сформованих і звиклих до складного метафоричного багатошарового мета-
фізичного європейського поетичного письма, стриманої інтонації, раптом 
огорнула свіжість, мелодійність і простота ліричного співу Олексія Довгого. 
Ця єдність і почуттєвість завжди стають гімном існування, гімном людини 
та людства, радості й сенсу життя, втілених у складному ритмі й мелодійних 
римах» [Там само. – Т. 1. – С. 7]. О. Довгий відомий передусім як майстер 
короткої поетичної форми – сатиричної мініатюри, короткої й сильної, як 
постріл: «Вже вчителів, як кажуть, повен міх // Вже менше учнів, ніж при 
владі їх. // Та тільки горе, що наука їхня // Народну мудрість обертає в сміх» 
[Там само. – Т. 3. – С. 54].

Молодші представники поетів Сіверщини (Д. Іванов, А. Мойсієнко, 
В. Сапон, А. Шкуліпа та ін.) у своїй творчості звертаються до осмислен-
ня переломних моментів історії України, екстраполюючи їх на актуальні 
проблеми. Сучасне України, зокрема життя нації в історико-планетарних 
вимірах від минулого до майбутнього, передумова невмирущості етносу, – 
головна тема творчості переважної більшості з них.

Літературознавчі студії
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Власна гідність, боротьба за кращу долю рідного народу були дорожчими 
від усіх життєвих благ і для Івана Коваленка. «Його топтали, гнули, над 
ним глумились, а він віднаходив сили бути самим собою, бути – Людиною» 
[704, с. 12], – написав у передньому слові до посмертної публікації його 
віршів у «Літературному Чернігові» М. Лелюк. Щоб пересвідчитися в іс-
тинності сказаного, візьмемо, наприклад, хоча б одну з сатиричних поезій 
Івана Коваленка – «Гопак», у якій втілено біль автора за долю майбутніх 
поколінь – «славних прадідів великих – правнуків поганих»:

Все забрали: хліб і сало, 
І корову, і бика.
Усього було їм мало.
Залишили – гопака.
..................................
Рідна матір у могилі,
В головах росте будяк.
Зверху діти очманілі
Витанцьовують гопак [Там само. – С. 13].

Краса поезії складається з багатьох естетичних емоцій, серед яких важ-
ливу роль відіграють почуття, викликані сприйняттям високих душевних 
якостей автора. Завдання поета – віддзеркалити їх у віршах. Зразком його 
вирішення можуть служити вірші Дмитра Іванова, які представляють нам 
автора як людину дивовижної душевної краси, що любить інших людей і 
природу, володіє бездоганним смаком і відчуттям прекрасного. Для того, 
щоб завоювати симпатії читача, поету зовсім необов’язково позбавляти свій 
образ загальнолюдських недоліків. У багатьох випадках можна досягти кра-
щих результатів, щиро змальовуючи власні почуття й думки (згадаймо хоча 
б його «Баладу про премію»). Ліричний герой балади – підліток-школяр, 
який у злиденні 50-ті роки все літо пропрацював у колгоспі причіплювачем, 
заробляючи собі на новенький костюм. І ось перший день після літа:

Скільки світла у білій сорочці!
А костюмчик – це ж мрія сама.
Черевики – засліплюють очі, 
І дарма, що шкарпеток нема.
Я сестринські старенькі панчохи
Під коліньми шнурком зав’язав.
З-під штанів їх не видно нітрохи.
Я тепер – на сто з гаком козак.

І ось на першовересневій шкільній лінійці голова місцевого колгоспу 
вручає нагороду хлопцеві за сумлінну працю під час літніх канікул:
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Як ударника жнивних полів
Преміюю тебе від правління
Цим будильником точним «Політ»!
Мов на крилах, на місце лечу я.
А плели: «Голова наш – скупий».
Та під виляски оплесків чую,
Як зненацька на щось наступив – 
І сторчма полетів перед строєм.
Погибаю від сорому й зла.
 «Хто ж це підле падіння підстроїв?
А … триклята панчоха сповзла».
Вся лінійка від сміху аж вила,
Ще й будильник дзвонив і котивсь.
«Що ж ти, преміє, наробила?!
Галю, Галочко, 
                        Не дивись!» [675, с. 220].

Комізм оповіді в цитованій та інших баладах Д. Іванова не є самоціллю 
для автора, легкість іронії в його творах доповнюється її ліричним забарв-
ленням.

Оригінальний жанр – величальні привітання – започаткував на шпальтах 
«Літературного Чернігова» Борис Іваненко. Наповнені іскрометним гумо-
ром, знанням біографічних фактів героїв, доброю народною традиційною 
образністю, вони виходять за рамки суто застільних величальних і мають 
самодостатню літературну вартість. На сторінках часопису друкувалися пе-
реважно величальні присвяти, адресовані відомим літераторам, вихідцям із 
Чернігівщини – «Петру Петровичу Кононенку – славному синові Чернігів-
ського краю, яскравому виразникові української національної ідеї, академіку, 
директору, лауреату і пр., і пр., у його квітучий ювілей по-земляцьки всерйоз 
і жартома», «Юрію Михайловичу Мушкетику», «Юному «Гарту» від вете-
рана з «Комсомольця Чернігівщини», «Леоніду Никифоровичу Горлачу», 
«Олексію Прокоповичу Довгому – видатному поетові ХХ–ХХІ століть н. е., 
уродженцю всеплодющої березненської землі, славному і компанійському 
товаришеві на честь ювілею» та інші. Пошлемось, для прикладу, хоча б на 
величальну, присвячену Петру Кононенку: «Українське у нашім земляцтві 
нутро // І на «ко» нас у нім чималенько. // Та най-найукраїнніший в гурті 
Петро – // Українець Петро Кононенко…» [674, с. 23].

Представлені в журналі й «Сучасні байки» та «Однорядкові вірші» 
(1998. – № 12) Олега Павленка. Ось, скажімо, одна з байок, яка називається 
«Борщ»:

Літературознавчі студії
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Борщ об’єднав Картоплю і Буряк,
Капусту, Помідори і Морквину,
Які до цього не мирилися ніяк,
Які штовхали один одного у спини.
*   *   *   *   *
Коли вже зникне на Балканах та мана, 
Що необхідна для об’єднання війна?

Цитована байка – саркастичний відгук поета на «югославські події» 
1990-х років. Гірка іронія спричинена розбратом між народами на Балканах. 
Їх може «примирити» лише війна.

«Сни рябої кобили» (2000. – № 14) Леонід Отрюх у жанровому відно-
шенні визначив як гротеск чи гротескову поему. Проте його віршований твір, 
що має виразні риси гротеску, все ж постає набагато складнішим і глибшим 
явищем, ніж може здатися на перший погляд. Прямолінійних алегорій чи 
символів на кшталт тих, які, скажімо, спостерігаємо в байках Л. Глібова або 
П. Глазового, тут годі шукати. «Тому вони й рябої кобили сни, що не підляга-
ють логічному дешифруванню», як справедливо зауважив у «Післямові» до 
публікації «Снів…» Р. Мусієнко. «Отож у випадку зі «Снами рябої кобили» 
варто вже після першого більш-менш уважного прочитання відмовитися від 
властивої критики зарозумілості і виходити з очевидного факту – маємо ціл-
ком самодостатній твір, оригінальний та по-українському химерний» [771, 
с. 11]. Справді, уже перший політ «маминого лошаточка» із гротескового 
твору Л. Отрюха викликає інтертекстуальні паралелі з ковалем Вакулою із 
«Вечорів на хуторі біля Диканьки» М. Гоголя, який, осідлавши чорта, летить 
у зоряному небі за черевичками для Оксани, чи з «летючим оповідачем» з 
Шевченкової поеми «Сон». Принаймні на основі лише цих асоціативних 
рефлексій спадкоємні зв’язки «Снів рябої кобили» із «химерністю» у віт-
чизняному письменстві, зокрема й «химерність» 60–70-х рр. ХХ  ст. (чого 
варті лише образи цапа Фабіяна з «Лебединої зграї» В. Земляка чи білого 
коня Шептала з однойменного оповідання В. Дрозда), незаперечні.

Згадані попередники в літературі, як і Л. Отрюх, теж вдавалися до мотиву 
реінкарнації душі, намагаючись за допомогою алегорії розкрити актуальні 
суспільні проблеми.

Уже в міні-пролозі до химерної поеми автор зауважує: «Вона все відбула, 
відробила, // Снами тішилась ночі і дні, // То були сни рябої кобили – // Не-
сподівані довгі чудні…». На зміну тяжкій, виснажливій, пожиттєвій праці, 
так добре знаній старшим поколінням, до якого належить і Л. Отрюх (поет 
народився 1929 р., професійний режисер, заслужений артист України, дов-
гий час працював у Чернігівському драматичному театрі ім. Т. Шевченка), 
приходить (щоправда, лише у хвилини прозріння і, власне, в будь-які епохи) 
не бажаний можновладцям «стан осмислення, усвідомлення злетності душі» 
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(Р. Мусієнко). Саме покоління автора твору прожило всі свої роки в суціль 
міфологізованому світі. Міф про владу робітників і селян, винищуваних 
голодоморами, міф про комунізм у 80-х  рр. ХХ ст., зрештою Кравчуковий 
міф про «Д» – «державність», «добробут» і т. д. Таким чином, у «Снах…» 
відчувається глибинне, на рівні підсвідомості, переосмислення та витіснен-
ня офіційних міфів, звільнення від них, нехай у химерній гротесковій, як 
вважає сам автор, формі. Безжурний, розважальний, безпредметний сміх не 
прийнятний для Л. Отрюха, який прагне сатиричними засобами створити 
панораму сучасного суспільного, політичного й духовного життя в Україні.

А ще на шпальтах часопису незрідка з’являються літературні пародії 
С. Дзюби (2004. – № 4), І. Кулаковської (2007. – № 12) та інших авторів, 
гуморески П. Руденка «Діалог чоловіка-поета з дружиною-господаркою», 
«Все ще попереду», «Подружній діалог» тощо (2000. – № 4), сатиричні 
афоризми М. Клочка (1996. – № 8), однорядкові вірші О. Павленка (1998. – 
№ 12), паліндроми В. Сапона («Нам атом – отаман!» – 2011. – № 3) та інші 
твори. Здебільшого це дотепні, веселі поетичні мініатюри, в яких розгорта-
ються цікаві сюжети, окреслюються тонко підмічені вади нашої дійсності 
чи людських характерів [див. також : 642–645; 797–798; 801–803; 805; 839].

Теплим гумором наповнені поезії для дітей Лариси Ткач, В. Струтинсько-
го, В. Сенцовського, М. Кушніренка, Тетяни Покалюк та ін. [835; 845; 634].

Отже, художні пошуки й відкриття сучасних поетів різних поколінь, що 
оприлюднюють свої гумористично-сатиричні твори на шпальтах «Літера-
турного Чернігова», збагачують вітчизняне письменство новими жанровими 
формами (химерна поема, величальні привітання, сатиричні афоризми, 
паліндроми тощо) і стилістичними прийомами та засобами. Віршована гу-
мористика авторів часопису засвідчує незаперечні можливості художнього 
освоєння різноманітної проблематики й поетичних форм.

м. Київ
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ПОБРАТИМИ: СТОРІНКАМИ ЖИТТЯ 
ДВОХ ЧЕРНІГІВСЬКИХ ДЕПУТАТІВ

У наші дні, коли вибори депутатів різних рівнів викликають підвищений 
інтерес громадськості не лише з політичних мотивів, але й тому, що супрово-
джуються численними скандалами, майже неприхованим підкупом виборців 
й відкрито демонстрованим прагненням останніх (на щастя, далеко не всіх) 
продавати свої голоси, буде повчальним дізнатися про долю двох наших 
земляків, які не купували й не продавалися, а чесно прагнули відповіда-
ти своїй високій місії – представляти інтереси чернігівських селян у двох 
перших (революційних) Державних думах Російської імперії (1906, 1907 
рр.). Історія цього феномену – участі у роботі вищого законодавчого органу 
Росії обранців від українських губерній – ґрунтовно висвітлена в сучасній 
історіографії. Досить згадати тільки монографію О. Коника «Депутати 
Державної Думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України 
(1906–1917 рр.)», що побачила світ у Дніпропетровську в 2013 р. Обидва 
герої даного нарису – І. Тарасенко та В. Хвіст – згадуються на сторінках 
цього видання досить часто.

Загальновідомо, що селянське питання постало відразу ж з початком 
революції 1905–1907 рр. Село буквально вибухнуло. Вже у лютому 1905 р. 
відбувся виступ на півночі Чернігівської губернії (Глухівський повіт), 
який став своєрідним прологом до масового селянського руху насамперед 
у вигляді повстань – бунтів. Згідно з поширеними уявленнями, реальної 
альтернативи їм не було. Селяни плекали оптимістичні сподівання, які по-
діляли, а частково їм же й нав’язували, представники тодішніх радикальних 
партій – розподілити поміщицькі землі й зажити вільним господарем на 
своїй землі. 

Однак тепер уже можна стверджувати, що в цій простоті й легкості 
розв’язання віковічної проблеми таїлась, хоча й прихована, але реальна 
небезпека так же легко втратити й землю, і право господарювати на ній, і, 
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зрештою, саме життя. Відомий український історик C. Кульчицький слушно 
підкреслив цю немаловажну особливість: «Позиція основної маси селянства 
в революції була непослідовною. Селяни прагнули негайної і безоплатної 
експропріації поміщицької власності з наступним перерозподілом. Вони не 
задумувалися над небезпеками революційного ґвалтування права приватної 
власності». Цей висновок відноситься до реалій 1917 р., але він багато що 
пояснює і в ситуації 1905–1907 рр.

Якщо перечитати очима, не зашореними відповідними ідеологемами, 
повість М. Коцюбинського «Fata morgana» чи пристрасні памфлети В. Ко-
роленка, спрямовані проти організаторів розправи над селянами с. Великі 
Сорочинці на Полтавщині, то можна відчути неприховану тривогу авторів 
щодо бунту як революційної форми боротьби. Скільки в ньому зайвої жор-
стокості, надмірної самовпевненості й нерозважливості, даремно пролитої 
людської крові. М. Могилянський – безпосередній учасник судових про-
цесів над селянськими повстанцями, в ході яких він став розуміти «істинну 
психологію цих рухів голодних темних мас» і глибоко співчувати підсудним, 
теж наводить чимало прикладів деструктивної поведінки селян. 

Тоді постає питання, а чи був інший шлях, чи селянство приречене на 
безкінечну участь у кривавих ексцесах, де тимчасова перемога обертається 
новим, ще гіршим закабаленням? Ми вважаємо, що можна з певними засте-
реженнями говорити про легітимний шлях боротьби, який у роки революції 
тісно пов’язувався з виборами і роботою перших двох дум Росії. 

Від Чернігівської губернії до представницьких органів першого та друго-
го скликання, як відомо, було обрано 10 представників селянства. Кожен з 
них – по-своєму цікава особистість. Але обмежимося тільки двома поста-
тями – чи не найяскравішими. Якщо ж зважити ще й на ту немаловажну 
обставину, що Іван Тарасенко та Василь Хвіст були щирими друзями, то 
стає зрозумілою назва нарису – їхнє побратимство – це дійсний історичний 
факт, який надає особливої привабливості цим людям.

Івану Тарасенку не надто «щастило» в сучасній історичній науці та пуб-
ліцистиці. Між тим, понад сто років тому його ім’я було досить відомим у 
колах української інтелігенції, з одного боку, селянської громади, з іншого і 
російських поліцейських околотках, з третього. Про нього із неприхованим 
захопленням писав М. Грушевський: «Щодо селян, то серед них стрічаємо і 
глибоко переконаних українців, що свідомо боронитимуть наші національні 
постулати. Так, незвичайно приємно було мені поговорити з чернігівським 
послом Тарасенком, з Кулішевої отчини м. Воронежа; я знайшов у нього і 
добре розуміння сучасних обставин, й обзнайомлення з фактами із сфери 
українства». Гарні враження від знайомства з депутатом залишилися і в 
Д. Дорошенка, він відзначив, що «З ним я не мав жодних труднощів: Тара-
сенко був співробітником «Громадської Думки», надсилав до неї статті». 
І. Шраг, який очолив українську парламентську групу, писав у листі до 
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Б. Грінченка: «Найбільше з обраних послів мене цікавить Тарасенко, селянин 
Глуховського повіту; на жаль, я познайомився з ним в останній день виборів, 
і не міг докладно з ним побалакати. Він – свідомий українець, дописує до 
«Гром[адської] Думки». Його вірші уміщено у «Першій Ластівці». Уживу 
усіх заходів, щоб добре познайомитися з ним у Петб [Петербурзі] і заведу 
його до українського гурту». Участь в альманасі молодих авторів «Перша 
Ластівка» (Херсон, 1905, упорядкування М. Чернявського), дописи до пер-
шої у Києві української газети «Громадська Думка» – це надійна візитівка 
свідомого українця. Селяни виявили свою прихильність до І. Тарасенка, 
довіривши йому захищати свої інтереси у високій інстанції, а коли знадо-
билася допомога їхньому послові, теж не залишилися осторонь. Невдовзі 
після розпуску Думи його було заарештовано, люди хотіли його звільнити, 
але не пощастило. Звичайно, що й поліція не могла обійти таку «крамольну» 
постать своєю «ненав’язливою» увагою.

Із стислих, але добре перевірених відомостей про обранців до перших 
трьох дум, поданих в «Энциклопедическом словаре Гранат», дізнаємося, 
що «Тарасенко Іван Васильович, 1873 року народження, селянин, землероб, 
освіта нижча, але доповнена читанням, кореспондент українських газет, 
колишній волосний писар, був підданий адміністративним репресіям». У 
Думі належав до фракції трудовиків та української парламентської групи. 
Дану інформацію суттєво доповнюють факти, зібрані свого часу дослідни-
ком селянських рухів на Чернігівщині І. Дроздовим. Історик, спираючись 
на жандармські архіви, твердить, що «Воронеж – містечко з робітничим 
населенням до 800 чоловік. Тут знаходилися цукрорафінадний і кислотний 
заводи. Частина населення працює в Шостці». У такому вибухонебезпеч-
ному місці І. Тарасенко до 5 грудня 1905 р. працював писарем волосного 
суду. Його посада створювала чимало можливостей для спілкування з се-
лянством. Помічник справника вважав його «людиною здібною від природи, 
яка зуміла заслужити довір’я народу і вільно проводити свої ідеї». В чому 
вони полягали? Поліцейські донесення дають про це уявлення: І. Тарасенко 
влаштовував мітинги, на яких «роз’яснював селянам», що вони повинні при-
єднатися до Всеросійського селянського союзу. В разі, коли Державна дума 
не в силах буде боротися з урядом з питання наділення селян землею, народ 
повинен вимагати скликання Установчих зборів, «об’єднавшись захопити 
землі поміщиків, церковні і т. п.». У роботі Думи посланець глухівського 
селянства брав активну участь. Готуючись до виступу, він прагнув якомога 
повніше відобразити вимоги селянства, а тому через часопис «Украинский 
вестник» звернувся до своїх земляків зі своєрідною анкетою: «Чи визнаєте 
ви за Думою право розв’язувати земельне питання? Чи всі землі повинні 
перейти до рук трудящих? За викуп чи без? Як наділятися?». Поліцейські 
документи зафіксували, що І. Тарасенко «надсилав своїм співробітникам 
листи, описуючи все, що відбувалося в Думі, у ставленні до мітингів і вза-
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галі до уряду і цим збуджував і без того гарячі голови своїх послідовників». 
«Після розпуску Державної думи... Тарасенко, повернувшись із Петербур-
га, зібрав величезний мітинг, де розповідав, що уряд по проханню дворян 
розігнав Думу, щоб не дати селянам землю, і щоб знову був «старий лад». 
Про українські симпатії у цих реляціях, природно, не йшлося. Цікаве інше 
– невже поліцейські чиновники не бачили, що І. Тарасенко не закликав 
селян та воронезьких робітників до бунту, до негайного захоплення, по-
ділу, пограбування земель і маєтків? Судячи з усього, він щиро вірив у 
можливість законним, мирним шляхом, через Думу або Установчі збори 
добитися розв’язання найболючішого питання в імперії і прагнув донести 
до свідомості своїх потенційних виборців цю впевненість. Ця віра похитну-
лася, але не зникла під впливом розпуску Думи. Є всі підстави твердити, що 
І. Тарасенко не збирався складати зброю, а селяни не втратили свого довір’я 
до нього. Проте втрутилася влада: у вересні 1906 р. колишнього депутата 
заарештували. Ймовірно, це був превентивний арешт: напередодні виборів 
до Другої думи, кажучи сучасною мовою, проходила зачистка небажаних 
елементів. Утім, уже на початку наступного року його випустили під нагляд 
поліції, і тоді його знову обрали уповноваженим на вибори у Чернігові. Це 
сталося всупереч волі місцевої влади, вибори були скасовані. 

Другою важливою складовою поглядів і переконань Івана Васильовича є 
його відверті українські симпатії. Розпочавши із газети «Громадська Думка», 
він продовжив співробітництво з її наступницею «Радою». Крім небезта-
ланних оповідань, привертають увагу його нариси та дописи. Нетиповий 
селянин глибоко вболівав за долю української мови. Він писав у замітці 
«Велика небезпека» («Рада», 20 березня 1907 р.), що селам Глухівського 
повіту загрожує «обмосковлення», сусідній Новгород-Сіверський повіт уже 
«обмосковлений». Щоби зупинити небезпечний процес, автор пропонує 
поступовому українському громадянству взяти «гарячу участь у цьому ве-
ликому й святому завданні... не словом, але й ділом, але й своїми грошовими 
жертвами, які повинні піти як на побільшання коштів просвітніх товариств, 
так і на заснування загального для всієї України просвітнього фонду». Так 
справді по-державному мислили тоді речники українського села. Доречно 
буде нагадати, що це перефраз одного з улюблених висловів Є. Чикаленка: 
«Любити Україну треба не тільки до глибини серця, але й власної кишені». 
Особливий інтерес викликає нарис-некролог І. Тарасенка «Над дорогою 
могилою (Пам’яті В. Хвоста)», про зміст якого йтиметься далі. 

Про значний період життя колишнього депутата 1906–1920 рр. відо-
мо мало: він співпрацював з українською періодикою, можливо, й жив з 
родиною за рахунок скромної платні, яку одержував за роботу в редакції. 
Є інформація про те, що його заарештовували й у 1909 р. 

Після поразки революційних змагань в Україні І. Тарасенко пов’язав свою 
долю з відродженням Української Автокефальної Православної Церкви 
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(далі – УАПЦ). У нас немає фактичних даних, але можна припустити, що 
його порівняно м’які, не надто радикальні заклики до селян, зафіксовані у 
поліцейських донесеннях, пояснюються ще й глибокою релігійністю. Оче-
видно, що біблійні заповіді не були пустим звуком для цієї людини. З 1920 
по 1922 рік він виконував обов’язки секретаря Всеукраїнської Православної 
Церковної Ради (заснована у 1917 р.), секретарював на засіданнях Першого 
Всеукраїнського Православного Церковного Собору, що працював у Києві 
з 14 по 30 жовтня 1921 р. Присутні вшанували секретаря окремою ухвалою, 
віддавши данину добре організованій роботі з’їзду. Між тим, над головою 
І. Тарасенка вже згущалися хмари. Того ж таки 1922 р., навесні, його разом 
з донькою Марією – студенткою Київського ІНО – було заарештовано 
за звинуваченням у причетності до «контрреволюційної петлюрівської» 
організації «Козача рада». У книжці офіційного «літописця» ВЧК–ОГПУ 
описові «подвигів» чекістів, які заарештували у даній справі понад 600 чо-
ловік, відведено цілий розділ. Але з тексту так і не можна зрозуміти, що ж 
це була за організація, хто до неї входив, що вони робили. Здається, єдиним 
ворожим актом стало те, що дехто з офіцерів, яких прийшли арештовувати, 
відстрілювався. Як до цих «шпигунів», «петлюрівців», «колишніх царських 
офіцерів» потрапив скромний церковний діяч, сказати важко. Ймовірно, 
що таким чином намагалися скомпрометувати новостворену конфесію – 
УАПЦ. Івана Тарасенка розстріляли разом з донькою, а, згідно з деякими 
відомостями, й 13-ти річним сином 28 серпня 1922 р. на велике релігійне 
свято – Успіння Богородиці. Разом з ними в могилу було відправлено ще 
43 «вороги» радянської влади. Так завершилося земне життя українського 
селянина, патріота, депутата Першої Державної думи.

Не менш яскравою постаттю був і Василь Іванович Хвост. Саме так 
у офіційних документах писалося його прізвище. Оскільки ж у листі до 
І. Шрага зустрічаємо підпис «Хвіст», так само його йменувала й газета 
«Рада», то надалі будемо використовувати український варіант написання 
цього прізвища.

Він народився у 1879 р. у с. Велика Кошелівка Ніжинського повіту в 
селянській родині козацького походження. Закінчив сільську школу, в армії 
служив штабним писарем. Після повернення до рідного села його обрали, 
незважаючи на молодість, волосним старшиною. І. Тарасенко охаракте-
ризував свого молодшого колегу «людиною поступовою», підкресливши 
чесність, одважність і прямодушність. Очевидно, від природи В. Хвіст був 
наділений задатками лідера, гострим розумом, талантом організатора, що 
зумовило його авторитет у односельців. Невипадково, саме його вони на-
правили ходоком до Першої Державної думи і обрали до Другої. Активна, 
насичена боротьбою не тільки за права селянства, а й усього українського 
народу, діяльність у Думі стала найвищим життєвим злетом молодого посла. 

Власне, він «засвітився» ще у ході виборчої кампанії в Чернігові. Очевид-
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но, у Ніжинському повіті все пройшло нормально: В. Хвіст очолив список з 
11 виборщиків від повіту і прибув до губернського центру, де разом з іншими 
висуванцями від селянства потрапив під потужний прес чорносотенної про-
паганди. Саме В. Хвіст зірвав плани чорносотенців. Він закликав селянських 
представників не слухати правих, а йти на загальні збори. На засіданні остан-
ніх В. Хвоста обрали товаришем голови. Керівники місцевого відділення 
«Союза русского народа» поскаржилися губернаторові М. Родіонову, а той 
не посоромився розпорядитися привезти «бунтівника» до своєї резиденції. 
Ось як писала про подальший розвиток подій «Рада»: губернатор «почав 
на нього «гримати», загрожуючи, що він його скрізь знайде, навіть у Думі, 
і «согнет в бараний рог»». Біля непокірного селянина весь час стояв інгуш, 
витягнувши кинджал. А тим часом зібрані у дворянському залі виборщики 
припинили збори і послали до губернатора делегата, повідомити його, що 
збори припинено доти, доки він не звільнить Хвоста. Вилаявши останнього, 
губернатор змушений був його відпустити. Природно, що в особі губерна-
тора М. Родіонова та клану місцевих чорносотенців селянський обранець 
нажив найлютіших ворогів. З іншого боку, він став улюбленцем кореспон-
дентів «Ради». В. Піснячевський залишив чудовий опис: «Серед депутатів 
вже намічаються чудові оратори. Щасливе поєднання життєвого досвіду з 
молодими літами надає їх промовам велику вагу і робить чимале вражіння 
поки що на кулуари. Ось в невеликім гурткові ораторствує чернигівський 
посол Хвіст. Молодий, кобичкуватий, з русявою, кучерявою головою, у 
вишитій сорочці з червоною стрічкою і широким червоним поясом, він, не 
вважаючи на свої 26 літ, робить вражіння 20 літнього хлопця». Проте цей 
«хлопець», а насправді молодий чоловік, привертав увагу не лише приваб-
ливою зовнішністю. Він входив до фракції есерів, водночас був активістом 
Української трудової громади, співпрацював з її друкованим органом «Рідна 
справа», його виступи з думської трибуни приковували погляди і депутатів, 
і громадськості. 

Особливого розголосу набув виступ депутата, пов’язаний із запитом 
30 членів Думи щодо переслідувань, яких зазнали з боку влади селянські 
посли Київської та Подільської губерній. У короткій промові В. Хвіст заявив, 
що лівих не задовольнило пояснення міністра юстиції, а Дума в черговий раз 
показала свою нездатність захищати інтереси народу, раз не може захистити 
від арешту й своїх членів. Але запит не був даремним: «можливо, це буде пер-
шим закликом до повстання». Виступ спричинив хвилю обурення на лавах 
правих, викликав певну, хоча й стриману реакцію в інтелігентських колах. 
Історик В. Гер’є, згадавши у своїй книзі, що молодий депутат Хвост – есер, 
полковий писар, скаржачись на безсилля Думи, закликаючи до повстання, 
зауважив: «У справі брали участь навіть рядові лівого блоку». Російська 
ліберально-демократична інтелігенція уважно приглядалася до селянства і 
певною мірою немовби заново відкривала його для себе. Ще один видатний 
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російський історик, відомий громадський діяч, депутат Першої Державної 
думи М. Карєєв, описуючи аудієнцію в Зимовому палаці 27 квітня 1906 р., 
зауважив, що дехто з кадетів побоювався, щоб під час церемонії зустрічі ім-
ператора з «народними обранцями» селяни-депутати не попадали на коліна 
перед царем. Але виявилося, що вони вороже поставилися до палацових 
розкошів і не тільки не стали на коліна, але й не кричали «ура», як, до речі, 
й інші депутати. Представники української інтелігенції, на нашу думку, 
значно ближче стояли до селянства, але і їх дивували кращі представники 
останнього зрілістю своїх думок, розважливістю вчинків, глибоким розумін-
ням реальної ситуації. І. Шраг у споминах про селянина – посла до Першої 
Думи М. Онацького (який не дожив навіть до 30 років), писав: «Кожен на-
род, – казав Онацький на зборах, – а також 25 мільйонів українців, мусять 
сами для себе закони видавати, а не з Петербургу їх одержувати»; він був 
свідомим прихильником і оборонцем автономії України, він добре знав іс-
торію України, надзвичайно цікавився нею, він був переконаний у тому, що 
тілько автономічний лад справді забезпечить національні права українського 
народу, забезпечить йому самостійну національну культуру, можливість її 
розвою, забезпечить права і інтереси тих, що працюють». 

Таке коло інтересів повною мірою характеризувало і героя нашого на-
рису. Особливістю поглядів В. Хвоста було органічне поєднання постулатів 
есерівської ідеології з боротьбою за українську справу. Як він її розумів? Про 
це дає уявлення ще один його виступ з думської трибуни. Це була досить 
різка критика реформи початкової школи, представленої міністром освіти 
Російської імперії П. Кауфманом. Селянський посол вимагав надавати 
перевагу земським школам перед парафіяльними, навчати сільських дітей 
«корисних знань» і обов’язково рідною мовою. «Для нас, селян, особливо 
на Україні, освіта така важлива, що вона значить не менше, ніж земельне 
питання. Адже якби ми були освічені, якби наша країна була письменною, 
то нам, здається, не було б так важко боротися, як тепер», – підкреслив він. 
Такий підход не втратив своєї актуальності й сьогодні. 

В. Хвіст, як і його колега І. Тарасенко, не забував і про свою малу батьків-
щину, разом з колегами жваво відгукуючись на події суспільно-політичного 
значення в губернії. Так, 6 чернігівських послів 3 квітня 1907 р. надіслали 
телеграму першодумцю І. Шрагу у зв’язку з переслідуванням за підписан-
ня Виборзької відозви. Цитуємо мовою оригіналу: «Возмущенные Вашим 
исключением из сословия. Мы шлем Вам горячее сочувствие и твердо над-
еемся, что солнце правды, права и свободы неизбежно взойдет над тяжелой 
русской жизнью».

Разом з іншими представниками українства – земляком, лікарем М. Рубі-
совим (Рубісом), лікарем з Нижнього Новгорода І. Довгополовим та поділь-
ським священиком А. Гріневичем уже 4 березня 1907 р., тобто через 2 тижні 
після відкриття Думи, В. Хвіст звертається до колег-українців із закликом 
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зібратися для обговорення питання про заснування фракції. Незабаром 
вона була створена й отримала назву «Українська Трудова Громада». До неї 
увійшло 47 осіб, а вищеназвані ініціатори її очолили. Треба відзначити, що 
й склад фракції, і її діяльність були вельми специфічними. Невипадково 
ж В. Піснячевський називав громаду «хліборобською», бо «від торішньої, 
де тон головним чином задавала інтелігенція, вона ще й тим відрізняється, 
що тут верховодять Нечитайли, Чигирики, Сайки, Хвости та їх братія». В 
контексті нашого нарису це означає, що селянство спромоглося виставити 
з свого середовища представників, котрі твердо стали на шлях легітимної 
боротьби. А це, в свою чергу, свідчить, що поміж цієї верстви була достатньо 
велика кількість людей, які не поділяли віри у перспективність бунтів, а 
шукали іншої дороги.

Відтак, є всі підстави стверджувати, що такі селянські речники, як І. Та-
расенко, В. Хвіст, виражали інтереси певних кіл селянських мас. Але саме ця 
обставина, в поєднанні з радикальними виступами та значною активністю 
в Думі, робила їх украй небезпечним для влади. На долі Хвоста негативно 
відбився й інцидент, пов’язаний з виборами у Чернігові. Після розгону Думи 
на опального депутата посипалися «брехливі доноси». Разом з родиною він 
мусив перебратися до Києва, де працював касиром у театрі М. Садовського. 

Проте вже восени 1907 р. В. Хвоста заарештували – і це дуже симпто-
матично – за організацію «великої розбійної ватаги» (?), а в ході слідства 
інкримінували ще й «переховування якогось визначного терориста». Тепер 
важко сказати, чим керувалися служителі царської Феміди: чи прагненням 
якнайдовше і надійніше запроторити за ґрати відомого діяча, чи спрацював 
і певний стереотип: селянин – неодмінний бунтівник, відтак його зброєю 
має бути сокира і коса, а формою боротьби – погроми поміщицьких садиб? 
А, можливо, що саме селянські ватажки, які вміли боротися словом та ко-
ристувалися авторитетом, були для режиму значно небезпечніші за тих, хто 
звично хапався за вила? 

Якби там не було, а умови ув’язнення В. Хвоста були аж надто суворими: 
півтора роки він провів у камері-одиночці чернігівської тюрми, закутий у 
кайдани. Звичайно, йому допомагали. Так, І. Шраг, відбуваючи своє по-
карання, ділився з В. Хвостом «їжею та українськими книжками». Зовсім 
нестерпно стало, коли й на заслання до Красноярського краю екс-депутата 
повезли закутим. «Погрози Родіонова, – писав він з дороги І. Тарасенкові, 
– цілком виконані». У Красноярську в’язня ще трохи потримали у місцевій 
тюрмі, а потім відправили на заслання до села Рибного Єнісейської губернії, 
за 360 верст від найближчого міста. 

В. Хвіст став потроху облаштовувати своє життя. Він, очевидно, вів 
жваву переписку, зокрема, писав листи до І. Тарасенка. На жаль, про їхній 
зміст можна судити лише з статті-некролога останнього. Ймовірно, що архів 
І. Тарасенка був знищений, а листи В.Хвоста пропали. До наших днів дійшло 
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тільки 2 листи єнісейського засланця, адресовані І. Шрагу, та 1 – А. Марго-
ліну. Вся ця епістолярна спадщина датується березнем – листопадом 1910 р. 
Автор уболівав за долю своїх дружини та дітей, оскільки опікунство над 
ними та право розпоряджатися майном було надано непорядній особі, котра 
привласнювала їхні кошти. Звідсіля і звертання про допомогу до досвідчених 
юристів. Колоритно описував засланець свій побут у сибірській глушині. 
Не можна не відзначити такий момент – український селянин пробував і 
в тих умовах «виростить з парників кавунів, динь, баклажанів, але не знаю 
буде діло чи не буде». Він просив у І. Шрага українських книжок, зокрема, 
«Історію України», зворушливо додаючи: «пришліть мені, бо у мене немає, 
а треба ж дуже». Ось такою нестандартною людиною був Василь Хвіст. 

На жаль, доля відпустила йому вік Христа: він помер 11 жовтня 1912 р. 
у Мінусінську. У далекій Україні на цю втрату відгукнулися некрологами 
та спогадами, але конкретні причини та обставини цієї передчасної смерті 
й нині не з’ясовані.

Отже, двоє селянських синів-самородків, які заслужили на справжню 
довіру й повагу своїх односельців (грошей для їхнього підкупу вони не 
мали, та, мабуть, і погребували б таким негідним засобом), досягли висо-
кого статусу – ставши народними послами (так тоді називали депутатів) 
Першої та Другої Державних дум Росії. За інших обставин з них би вийшли 
державні мужі національного масштабу, однак в Російській та радянській 
імперіях їм не знайшлося місця. Імперські владні кола сприймали їх як 
ворогів і знищили кулею та засланням. Імена чернігівських побратимів 
увійшли в історію незаплямованими, як взірець чесного й самовідданого 
служіння своїм виборцям і рідному народові. 

м. Чернігів
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    науковий співробітник 
         Корюківського історичного музею

ЗАРУЧНИКИ ВІЙНИ: ОСТАРБАЙТЕРИ
Люди в смугастих одежах з огидною позначкою «OST» не були героями, 

які набули бойової слави, але їхній подвиг у тому, що вистояли і витримали 
нелюдські випробування й знущання за колючим дротом казематів смерті, 
приниження і презирство людської гідності. 

Від початку Другої світової війни минуло майже 74 роки, але це 
покоління ніколи не забуде канонаду гармат, гуркотіння літаків, вибухи 
снарядів і бомб, квартали розбитих будинків. А ще спалені, порожні села, 
на дорогах розкидані, понівечені трупи людей. З війною до кожного дому 
прийшло горе. Мільйони батьків залишилися без дітей, їхня старість без 
радості, їхнє горе довічне. Мільйони жінок так і не дочекалися з війни своїх 
чоловіків, мільйони наречених так і не вийшли заміж. Це означає мільйони 
ненароджених дітей. А скільки людей позбавлено життя в газових камерах, 
спалено в печах крематоріїв? А скільки зотліло в протитанкових ровах, ямах 
по дорозі до рейху? Люди гинули від голоду, холоду, інфекційних хвороб. 
Їхній життєвий шлях далі залишається нерозкритим в історії. Більшість 
з них забуто, вони ніколи не будуть названі, бо залишилися без імені, без 
прізвища, без фото.

Остарбайтери (нім. Ostarbeiter — «східні робітники») — німецький термін 
для означення осіб, які були вивезені гітлерівцями із східних окупованих 
територій, переважно протягом Другої світової війни, на примусові роботи 
до Німеччини.

 Перші українці опинилися на німецькій примусовій роботі ще влітку 
1939 р. Це були мешканці окупованого угорськими військами Закарпаття, 
яких вивозили на роботу до Австрії. Наступними на початку вересня 1939 
року потрапили до Райху галичани – військовослужбовці польської армії, 
які виявилися у полоні і з часом були переведені до розряду цивільних 
робітників. Перші цивільні робітники з окупованої вермахтом України стали 
добровільно виїжджати до Німеччини ще влітку 1941 р. 

До початку німецько-радянської війни 1941-1945 років нацистське 
керівництво не планувало використовувати в промисловості своєї країни 
робочу силу з окупованих територій СРСР (зокрема, й з України). Навпаки, 
розроблялися схеми масового винищення мільйонів місцевих мешканців 
(генеральний план «Ост») та німецької колонізації захоплених радянських 
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земель. Зрив «блискавичної війни» восени 1941року, необхідність проводити 
позиційні бойові дії та мобілізовувати все більше німецьких селян і робіт-
ників до армії змусили Гітлера частково змінити свої екстермінаційні плани 
й піти на використання трудових ресурсів з окупованих східних територій 
в економічних інтересах Третього Райху.

Агітаційна компанія нацистів в Україні стартувала взимку 1942 року 
в розпал голодної зими. Добровольцям обіцяли гідну заробітну плату, 
гаряче харчування та догляд за рідними на час перебування працівника у 
Німеччині.

Перший ешелон із 1117 робітниками-спеціалістами вирушив із Харкова 
до Кельна 18 січня 1942 р., другий до Бранденбурга – 21 січня. Виве-
зення трудових ресурсів із Києва розпочалося 22 січня 1942 р., коли до 
Німеччини було відправлено 1,5 тис. осіб. 24 лютого перший потяг від’їхав із 
Сталіного. Особливістю початкових німецьких трудових наборів була чітка 
спеціалізація робітників за професіями (перевага віддавалася чоловікам 
зі спеціальністю будівельників, металургів, гірників тощо), а також їхній, 
здебільшого, добровільний характер.

Досить швидко ситуація почала мінятися, адже Німеччину вже не 
задовольняла кількість добровольців. З весни 1942-го німці розпочали 
масові облави на місцеве населення із залученням до цього поліції та 
солдатів вермахту. Запроваджена система з обіцянок, соціального тиску 
і брутального терору дала їм змогу того року депортувати з окупованих 
східних територій понад 1 млн цивільних робітників, більшість із яких (714 
тис.) були вихідцями з України.

На фото зліва направо – Ніна Чех (Розстальна), Лідія Кир’ян (Науменко), 
Віра Корх (Кравченко) 
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За 1941–44 рр. загальна кількість остарбайтерів становила 2,8 млн чол., 
у тому числі 2,2 млн українців. Більшість остарбайтерів працювала на 
приватних підприємствах. У Німеччині остарбайтери жили в спеціальних 
таборах під суворим наглядом адміністративно-поліцейських спецслужб. 
Заробітна плата становила 30 % платні німецького робітника, з чого більша 
частина йшла на оплату харчування і житла. За спробу втечі остарбайтери 
каралися смертю або ув’язненням у концтаборі.

Основні положення стосовно використання праці східних робітників 
були викладені в так званих Указах про остарбайтерів, які підготувала 
спеціальна комісія РСХА і підписав Генріх Гіммлер 20 лютого 1942 р. 
Передбачався контроль над їхньою працею, пересуванням, дозвіллям і навіть 
статевим життям. Остарбайтерів утримували в спеціальних таборах під 
суворою охороною. На виробництві ізолювали від німців і решти іноземних 
робітників, видавали кошти, що становили половину, а то й третину зарплати 
німця, з яких до того ж вираховували гроші на їхнє утримання. Норми 
харчування були найнижчими серед решти категорій іноземних робітників. 
Штрафні санкції за трудові та політичні провини включали широкий 
спектр заходів від тілесних покарань до відправлення на кілька тижнів до 
штрафного чи концентраційного табору. За статеві контакти остарбайтера 
з німкою – смертна кара для партнера і концтабір для жінки.

Упродовж війни законодавство щодо східних робітників змінювалося. 
Наприкінці 1942 року їм дозволили листуватися з рідними (надсилати 
дві листівки на місяць), з листопада 1943 року – виходити за межі табору 
з відома керівництва, наприкінці 1944 року норми харчування вихідців із 
Радянського Союзу були прирівняні до норм інших іноземців.

Остарбайтери носили обов’язкову дискримінаційну відзнаку «Ост.». У 
червні 1944 року їх було замінено на національні відзнаки — для українців 
— тризуб. Більшість остарбайтерів після закінчення війни була насильно 
репатрійована в СРСР, де майже всіх звинувачено у «зраді батьківщини» 
і репресовано.

Після завершення бойових дій у Європі у 1945 році більшість примусових 
робітників зі Сходу деякий час перебувала в таборах переміщених осіб 
у Західній Німеччині. Згідно з міжнародними угодами між союзниками 
по антигітлерівській коаліції, ухваленими на Кримській та Потсдамській 
конференціях у 1945 році, повернення (репатріацію) до СРСР було оголо-
шено обов’язковим для всіх громадян, які до 1939 р. мешкали в Країні Рад.

У 1994 році німецький уряд виділив значні матеріальні кошти для 
компенсації колишнім остарбайтерам. Суми виплат українцям при цьому 
були в 5 разів менші ніж, наприклад, полякам. У 2006 році виплати були 
припинені [14].

Корюківщина не була винятком. На роботи до Німеччини насильно 
вивезено за 1941-1942 рік 1078 корюківчан. Дітей до 16 років – 60. З міста 
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Корюківки – 224 чоловік [1]. Хоча, в інших документах зазначена кількість 
– 928. З них чоловіків – 281 і 647 жінок [10].

Ось як згадує про цей період Микола Короленко, якому тоді виповнилося 
15 років: «Одного вечора поліцаї притягли до збірного пункту. Людей 
назганяли тисяч три. Плач, стогін, крик – все злилось докупи. Напхали 
вагони і повезли. Їхали через Білорусію, Польщу. Зупинився поїзд з невіль-
никами у м. Ульм. У таборі йшла торгівля рабами. Купували їх собі бауери, 
власники заводів. Я потрапив до м. Фрідріхгафен, на авіазавод. Жили в 
бараках. Підйом о 5-й ранку і на роботу. Працювали з 7-ої до 18-ої години. 
Годували гірше худоби: 200 грамів ерзац-хліба (пополам з тирсою) на день, 
склянка чорної кави без цукру, в обід бруква, шпинат або цвітна капуста. 

Радянських невільників зовсім за людей не вважали. Для них все було 
обмежено. Навіть туалет був окремо. За провину і без неї били гумовими 
палицями. Тяжко було зносити знущання гітлеррюнге – підлітків, які 
фанатично обожнювали фюрера. Вони плювали в очі в’язням, дивились чи 
нема під шапочками ріг (вони вважали, що у Союзі всі з рогами), обзивали, 
били – і все це безкарно…

У бараках розвелась нужа, вона з’їдала людей. Душ був один і то з 
холодною водою. Одяг пропарювали, мила не давали. А хто не хотів об-
ливатись крижаною водою, знову били. Били за все і ні за що. Спробував 
і застінків гестапо. Так звана кімната № 25 – ціммер. На стінках нагайки, 
паяльні лампи, гачки, на столах щипці, заляпані кров’ю. Темні плями на 
стінах. Потім підвал. Спав на цементі. Світло проникало крізь щілину під 
стелею. І так два тижні. Згодом перевели у в’язницю в одиноку камеру. Це 
вже було у м. Юберлінген. Ні сісти, ні лягти. Щодня карцер. На годину 
голого заганяли в холодну воду, по шию. Раз у день давали 150 грамів ерзац-
хліба і миску баланди. З 5-ої ранку до півночі на ногах, у темній, як могила, 
камері. Після три місяці хворів, думав – кінець.

На заводі працювали і в’язні концтаборів. Моторошно було дивитися на 
ці тіні в людській подобі. Нещасні люди їли траву, хто не витримував, пили 
кислоту, щоб скоріше покінчити з муками. Звільнили «східних робочих» 
28 квітня 1945 року»[6;7].

Тяжкими споминами ділиться С. Хоменко, уродженець с. Бреч: «…разом 
з іншими односельчанами відправили і мене у прокляту Німеччину. Везли 
у темних холодних вагонах, як тварин, а коли привезли, зразу ж помістили 
у табір, обнесений колючим дротом, де довгий час нам довелося жити під 
відкритим небом. Почалася справжня каторга, а не життя. Крім непосильної 
праці, я нічого не бачив» [4]. 

Гіркий смак неволі спробувала і Варвара Мелашич з с. Перелюб 
Корюківського району. По поверненні додому ще довго снились їй і 
триметрова огорожа, обнесена дротом, і височенні дерев’яні нари до самої 
стелі…
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«Працювала на фабриці чи комбінаті 
по пошиттю одягу. Одне і те ж з ранку й до 
пізнього вечора. Боліли очі від перевтоми. 

Тримали всіх на голодному пайку, 
сніданку не було. Замість нього – кварта 
води. В обідню пору – ополоник гарячого 
пійла, а вечором 150-грамовий шматок хліба 
з водою. Били прикладами поміж плечей, 
по голові» [12].

Були випадки, коли підлітки, працюючи 
на подібних підприємствах, отримували 
травми. До кінця віку залишилася з увіччям 
Бабко (Верещако) Марія Харитонівна, 
уродженка с. Домашлин Корюківського 
району. Шістнадцятирічною потрапила 
вона у м. Раутлінген. На ткацькій фабриці 
її рука потрапила у станок і відрізало три 
пальці на лівій руці [9]. 

«Не поїдете, – сказали поліцаї, – одержите кулю в лоба, і батьків не 
пожаліємо». Такими погрозами змушували їхати на чужину дівчат та 
хлопців Корюківки. Серед них і п’ятнадцятирічна Валентина Сидоренко. 
Західна Німеччина. Ульям. Працювала на фабриці. Над такими як вона 
дуже знущались. Скажеш щось не те – били не жаліючи, ставили під 
холодний душ. Одного разу хвору і голодну примусово зробили донором, 
щоб лікувати поранених німців. Кров брали доти, аж поки Валентина не 
впала від виснаження… [13].

Серед неповнолітньої молоді, яку зганяли до Корюківки з усього 
краю, були і холмівчанки Віра Корх та Ніна Чех. Віру доля закинула до 
концентраційного табору «Освенцім». Разом з нею була тринадцятирічна 
корюківчанка Лідія Кир’ян. Через місяць їх викупили різні німці, але обидва 
проживали у селищі Грюнау. Працювали у полі, біля худоби, по господарству. 
Карали за найменшу провину, дрібницю [11]. 

Бухенвальд зустрів «новачків» собачим гавканням, чорним димом над 
крематорієм, тисячами в’язнів і написом на брамі «Кожному своє». Це був 
вхід до пекла. Потрапив до нього і корюківчанин Іван Рубцов. На грудях 
червоний трикутник з літерою «Р» – росіянин. Номер 6343. Городник. На горі 
Еттерсберг вирощували на українському чорноземі, перемішаному з попелом 
крематорію, городину. Там зустрів земляка – Михайла Солодовникова. 
Через перенавантаження (не встигали спалювати людські тіла в крематорії) 
його переводять у табір «Дора», філіал Бухенвальда. Працював у секретних 
печерах, де обладнано німецький завод з виробництва снарядів «Фау-2». Це 
була таємниця рейху, отже, всі, хто там працював, були приречені. У 1944 році 
їх загнали у вагони чоловік по сто. Через страшенний голод і спрагу десь за 

Сергій Іванченко, 
остарбайтер
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тиждень дороги у вагоні залишилось живих 
по 10-12 чоловік. Бельзенберг – останнє 
пристанище вцілілих. Ще здалеку повіяло 
на колону в’язнів смородом. У таборі 
лежали купи трупів, пересипані чимось 
для дезінфекції. Він розташувався у лісі, 
але навіть дерева тут були вкриті попелом, і 
чорний дим висів постійно в повітрі. Люди 
кинулися до ями, колись там була вода, а 
нині – сама грязюка. Припадали обличчям 
до смердючої грязюки. Шукали хоч щось 
поїсти. Визволили їх англійці. В’язні були 
настільки слабі, що доводилось їх годувати 
з ложечки… [5].

1942 рік став роком розлучення з 
Україною і для Анастасії Миколаївни 

Барабаш (Кобець), уродженки с. Перелюб. Згадує: «…Я було сховалася у 
хату до сусідів, та поліцай Федір Рябович знайшов. Нас забирали чотирьох: 
Марусю Лебех, Анюту Акусок, Катю Барабаш і мене. Привезли у Корюківку, 
посадили у поїзд і повезли на чужину. В дорозі нас майже не годували, їли 
своє, що хто з дому взяв. Опинилися ми у місті Фрідріхсгафен, що біля 
щвейцарського кордону. Жили у бараках за колючим дротом, працювали на 
заводі, що виробляв літаки. На заводі я вирізала металеві деталі по шаблону. 
Німці – наглядачі й майстри, в основному ставились до нас непогано. Лише 
один вахман, якого ми називали «Чотириоким» через окуляри, постійно бився 
і кричав. Одного разу, коли нас вели колоною через поле, я зірвала колосок 
пшениці. Він помітив, підійшов, як ударив рукою, що я впала, і колосок випав. 

Їсти хотілося постійно, бо годували погано: суп з бруквою, хліб наполовину 
з тирсою, чай без цукру і майже без заварки. Після того як у кінці війни 
розбомбили завод, нас почали возити поїздом до міста Лагернарген, де був 
такий самий» [2].

Корюківчанин Олександр Вікторович Бруй, якому у 1942 році виповнилося 
19 років, розповідає: «У 1942 р. мене забрали до Німеччини. Було це так. По 
хатах ходили два поліцаї і забирали молодь. У школі працювала прийомна 
комісія. Оглядав нас лікар Сушинський. Попитав, що у мене болить. А я 
кажу, що здоровий. Таких як я завели на територію цукрового заводу. Там 
стояли два вагони. У першому були німці з кулеметом. Завантажили нас 
у вагони, повезли. Доїхали до Гомеля, там сформували ешелон. По дорозі 
увесь час чіпляли вагони. Завезли у Німеччину до міста Фрідріхсгафен. 
З вагонів спочатку не випускали. Потім привели на авіазавод, що був за 
містом. Поруч – велике озеро, 12 км завшир. За ним уже була Щвейцарія. 

Анастасія Барабаш (Кобець), 
остарбайтер
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Помістили нас у таборі. Навколо бараки, вишки з кулеметами, огорожа. Нас 
з Корюківки, Холмів, Жуклі було 12 чоловік.

Коли питали про спеціальність, я не признався, що маю водійські 
права, а сказав, що був школярем. Тому в цех не потрапив. Разом з друзями 
Степаном Марковичем Тройною, Михайлом Тихоновським копали траншеї 
під фундамент. Земля важка, кам’яниста, тому працювали кіркою, шауфелем 
(невелика загострена совкова лопата). Підйом починався у 6.00, для тих, 
хто працював на заводі, у 7.00. На роботу ходили пішки. 

Годували нас погано: однією бруквою (на зразок нашого гарбуза) з водою, 
це був суп. Зате їли з керамічних мисок. 

Коли німців розбили під Сталінградом, то в місті і таборі був оголошений 
траур, а ми раділи. У таборі нас було 1,5 тисячі чоловік. Німці били часто, 
але не розстрілювали. Били довгими гумовими палицями. Одного разу я 
хотів у їдальні отримати другу порцію, так отримав покарання – 25 ударів. 
Утратив свідомість, прийшов до тями вже у лазареті. Був там професор з 
наших, виходив мене. Були в нас і вихідні дні. У суботу працювали до двох 
годин дня. Інколи нас забирали на станцію розвантажувати вагони. Деякі 
німці з міста і близьких сіл почали забирати наших, не всіх звичайно, до 
себе на роботу на вихідні. Були такі німці, що годували добре і ставились 
до наших добре» [3].

Концтабір у м. Дахау став для багатьох корюківчан тяжким 
випробуванням. У 17 років опинився у ньому Сергій Іванченко. Пережив 
і побачив не мало: тяжкі роботи з 6.00 до 23.00 (вивантаження щебеню для 
залізниць), карцер і штрафбат, приниження, смерть друзів…[8].

Отже, 1941–1945 роки стали серйозним випробуванням для людей 
різного віку, статі. Одна на всіх війна не обирала для своїх тортур когось 
особливого. Ніхто не став винятком тією чи іншою мірою. Однак одні не 
витримували, інші ставали загартованими, сильними духом. Спілкуючись 
з поколінням даного періоду, виникає подив – те, що відбувалося з 
ними, і життям назвати неможливо, але збереглись людяність, доброта, 
співпереживання і співчуття до недолі ближнього. Чи можливо подібне з 
сучасниками? Відповідь на це запитання вже дає військовий конфлікт на 
сході України з «братньою» Росією. Знову війна не обирає, а більш того, 
відшліфовує свої насильницькі засоби, підступність і трагічність на хитких 
душах, примножуючи армію хибних патріотів, запроданців і зрадників. 
Сповна страждають ті, хто займає позицію не втручання і прагне жити 
мирним життям. Це знову, як і 74 роки тому, діти, жінки, старі й немічні. 
Тобто, найнезахищеніші верстви населення. Єдине, що сучасна війна не 
практикує, утворення концтаборів та таборів для малолітніх в’язнів. Хоча…
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МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: «FATA MORGANA» – 
ШЛЯХ ДО ОПЕРИ 

(60 років від часу створення опери 
«Багряні зірниці» Сергієм Ждановим)

З архіву письменника Михайла Коцюбинського і його епістолярії нині 
відомо, що невелика за обсягом повість «Fata morgana» мала складатися з 
трьох частин. Задум повністю не здійснився, бо автор устиг викінчити тільки 
дві – перша з підзаголовком «З сільських настроїв» завершена 1903 року, 
друга без назви змалювала тяжке становище українського селянства початку 
двадцятого століття. У третій хотів показати зубожіння хлібодара після 1905-
1907 років. Поява повісті ознаменувала собою в українській літературі вихід 
художнього твору найбільш високого штибу, хоч були уже «Земля» Ольги 
Кобилянської та «Синя книжечка» Василя Стефаника. Однак «Fata morgana» 
зробила великий крок до високої Європейської імперсіонічної прози, стала 
врівень з «Селянами» Владислава Реймонта, «Голодом» Кнута Гамсуна, 
«Листами з мого млина» Альфонса Доде, «Жителями острова Хемсе» Юхана 
Аугуста Стрінберга та «Батрак Ерней і його право» Івана Цанкара й іншими.

Працюючи над повістю, М.Коцюбинський спирався як на власні спо-
стереження та міркування, так і на міцні зв’язки із селянами Вінниччини 
та Чернігівщини, на поліцейські матеріали слідства у справі самосуду над 
повстаннями проти свавілля й узурпації землеробами села Вихвостів Город-
нянського повіту (тепер Тупичівський район) недалеко від Чернігова. Було 
вбито одинадцять селян.

Такий мудрий підхід автора й визначив у подальшому композиційно-
стильову основу твору та новаторський характер його змісту. Це одночасно з 
високою майстерністю та глибоким аналізом сільських настроїв затребувало й 
засобів модерністичного письма. Тому й не дивно, що саме це забезпечило в по-
дальшому переклад повісті у 34 країнах світу, а до її тексту постійно зверталися 
діячі різних видів мистецтва, а саме театру, кіно, музики та образотворчого 
мистецтва. Та й тепер до неї доторкаються митці різних профілів і жанрів.

Літературний
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У ХХІ столітті став відомий ще й такий факт. Дипломат, письменник і 
громадський діяч Мирослав Ірчан (Бабюк), що пов’язаний із Вінниччиною, 
виїжджаючи на посольський стан до Канади у 1926 р., серед іншого взяв з 
собою і драму «Блудні вогні», яку зробив за повістю М.Коцюбинського ре-
жисер Кость Кошевський і вона з успіхом уже йшла на сцені Національного 
театру ім. І. Франка у Києві з 1925 року. Мирослав Ірчан працював генераль-
ним послом у Канаді до 1929 року, посприяв перекладу п’єси англійською та 
французькою мовами – і там вона зазвучала на сцені Робітничого театру в 
Торонто (у виставі було зайнято 37 акторів), потім п’єсу поставила Театральна 
робітнича студія у Ванкувері, а слідом за нею й театр міста Іст Келдон. Назва 
вистав була то «Fata morgana», то «Блудні вогні». Хоч канадські митці не 
знали, що Мирослав Ірчан, повернувшись в Україну, був уже розстріляний 
на Соловках 1937 року.

Повість «Fata morgana» поруч з численними перекладами, навіть у Японії 
та Індії, була відзнята для кіноекранів, її ілюстрували такі видатні художники 
як Іван Їжакевич та Василь Касіян, а до сцени в 1924 році пристосував режисер 
Кость Кошевський, її прем’єра відбулася у вересні 1925 року за допомогою 
талановитого українського режисера Гната Юри – і вистава стала тоді дуже 
незвичайним явищем у культурному житті України, бо витримала біля сто 
показів до 1930 року. Бачив виставу і першокурсник Київського музичного 
училища Сергій Жданов – і ця вистава запам’яталася йому на все життя. Він 
неодноразово про неї згадував, коли став відомим і популярним довоєнними 
роками композитором. Біографія його незвичайна, позначена різноманітни-
ми ситуаціями, подіями, строкатістю та несподіваними епізодами і навіть 
обпльовуванням з боку деяких музикознавців-партідеологів. Тож варто про 
це пам’ятати.

Народився композитор 15 січня 1907 року в Санкт-Петербурзі, а через 
десять років сім’я переїхала в Україну, до Києва, аби врятуватися від більшо-
вицької експансії, але й тут вона її накрила. Та, незважаючи на складні соці-
альні та побутові негаразди, Сергій Сергійович успішно закінчив з відзнакою 
українську гімназію і 1925 року вступив до Київського музичного училища по 
класу фортепіано, яким керував видатний піаніст і педагог Григорій Бекле-
мішев, що переїхав 1913 року з Москви до Києва і 1926 року отримав звання 
заслуженого професора УРСР. Сергій Жданов 1929 року став і студентом 
найпрестижнішого тоді вузу – Київського музично-драматичного інституту 
імені Миколи Лисенка, його художнім керівником з навчання був Левко 
Ревуцький, згодом Герой України, що привчив юнака до оперних композицій.

Першим був зроблений Сергієм блискучий пролог до «Лісової пісні» Лесі 
Українки (1927), який і досі використовують як драматичні, так і оперні теат-
ри, коли беруть до репертуару цю відому всьому світові драму. Потім раз у 
раз ним створювалися музично завершені опери: «Жакерія» (лібрето Євгена 
Кротевича за драмою Проспера Меріме, 1935), «Щорс» (лібрето Максима 
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Рильського, 1937), частину сюжетної колізії з цієї опери взяв навіть Олек-
сандр Довженко для свого фільму «Щорс», 1938 року маестро С. Жданов 
завершив музику до музичної комедії «Паливода 18 століття» за текстом 
І. Карпенка-Карого (Тобілевича), на основі українських фольклорних опо-
відок 1940 року створив оперу «Красуня», а повоєнними роками вивершив 
музику до комедії Євгена Купченка «Тиха українська ніч», яка йшла й на 
сцені Вінницького академічного театру імені М.Садовського, згодом оперу 
«Генуезці» (лібрето Олексія Новицького, 1966). З-під його рук вийшла 1964 
року велика вокально-симфонічна поема «Тарас Шевченко», яку кілька разів 
транслювало Українське радіо 2014 року, коли відзначалося 200-річчя з дня 
народження світового митця Тараса Григоровича Шевченка.

З архівів та ретельних обстежень спадщини композитора, а вона й 
досі невпорядкована і дуже розрізнена, відомо, що він написав і блискучу 
музику до багатьох театральних вистав, зокрема в 1931 році йшла драма 
«Штурм» О. Корнійчука з музикою С. Жданова навіть у національному теа-
трі ім. Ф. Франка, в цьому ж театрі та з його музикою відбувалися довгі роки 
вистави «Район» за драмою Якова Городського (1933), «Чудесний сплав» 
Володимира Кіршона (1934), а ставили їх дуже кваліфіковані режисери – 
Гнат Юра, Семен Ткаченко, Петро Сергієнко.

Залишилися записи композитора (кишенькова книжечка) про його бачен-
ня вистави «Блудні вогні», яку зробив режисер Кость Кошевський з повістю 
«Fata morgana» (прем’єра відбулася 20 грудня 1925 року), а музику до неї 
написав Наум Пруслін, вона викликала в Сергія Жданова певний опір, і в 
подальшому Н. Пруслін взагалі витіснив музику С. Жданова з цього театру.

Задум опери в С. Жданова виник ще перед воєнними роками, але Друга 
світова війна перервала надовго задумку і він до нього повернувся тільки 
1956 року. Період цей позначений певною ідеологічною відлигою, хоч Спілка 
композиторів тодішньої УРСР прискіпувалася до прізвища митця і навіть 
дехто вигадував, що він родич партійного ідеолога і боса Андрія Жданова, 
який багато насмітив у літературі та мистецтві. Композитор з цього приводу 
трохи відсторонився від громадських справ у Спілці, затих своєю творчістю, 
але звернувся до академіка Максима Рильського, якого давно знав, дружив і 
любив ще з довоєнних років і до кількох його віршів навіть написав музичний 
супровід (наприклад «Яблука доспіли»). І в цьому ж році попросив майстра 
слова взятися за написання лібрето до опери. Максим Тадейович погодився, 
бо знав, що відомий музикознавець Ольга Галабутська давно цікавиться твор-
чістю Михайла Коцюбинського і навіть мріяла написати лібрето на текст до 
однієї з його новел, зокрема прицінювалася до «Intermezzo». Такий тандем 
влаштовував і композитора.

Якщож подивитися на лібрето і клавір опери очима сучасника, то «Ба-
гряні зірниці», без сумніву, стали значною подією в тогочасному музичному 
світі й важливим якісним явищем у поступальному розвитку українського 
оперного мистецтва.

Театр
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За глибиною змісту, досконалістю та ясністю форми, за логікою розвитку 
і сили емоціональності, нарешті, за надзвичайною майстерністю яскравих 
та багатогранних образів, музичних переходів, опера і нині зайняла почесне 
місце серед оперної спадщини українських композиторів. Її музика захоплює 
тому, що вона відтворила все пережите самим нашим народом на початку 
минулого століття, дуже колоритно й лірично висловила почуття й думки 
людей того періоду, їхні душевні поривання, що властиві тільки селянинові у 
його любові до землі, і які повністю співпали з творінням М.Коцюбинського, 
музикою С. Жданова й лібрето М. Рильського та Ольги Галабутської (1956).

Писав музику, щоразу її удосконалюючи, композитор протягом двох років, 
а коли викінчив, теж нікому нічого не сказав про цей твір, а згодом неспокійно 
стало в ідеологічному просторі країни – і опера залишалася майже забутою. Та 
1966 року до неї раптом звернулися митці оперних колективів Києва, Львова, 
Донецька та Одеси, – однак і тут справа постановки не набула чинності. Одні 
тільки львівські діячі оперного мистецтва взялися за її опрацювання. Та й 
наближалася пам’ятна дата письменника світового значення.

Опера «Багряні зірниці» у Львівському національному театрі опери та 
балету імені Соломії Крушельницької була в ті часи обставлена провідними 
митцями. Диригентом – заслужений діяч мистецтв України Юрій Луців, 
сценографом – заслужений діяч мистецтв України О. Сальман, а режисе-
рем-постановником – заслужений діяч мистецтв України М. Кабачек. Серед 
дійових осіб опери виконавцями стали:   Андрій Волик – заслужений артист 
України В. Луб’яний, Маланка – заслужена артистка України Г. Поліщук, 
Гафійка – перша виконавиця заслужена артистка України Т. Дідик, Марко 
Гуща – заслужений артист України І. Попов, Хома Гудзь – народний артист 
України (тоді він був народним артистом СРСР) П. Кармалюк, Прокіп Кан-
дзюба – заслужений артист України Я.Головчук, Лукіан Підпара – заслужений 
артист України М. Попіль, поміщик Льольо – заслужений артист України 
К.Голубничий, удовиця – народна артистка України Т. Ткаченко, перший під-
пилий чоловік – заслужений артист України – Л. Головко, другий підпилий 
чоловік – заслужений артист України В. Жовтюк, староста Максим – заслу-
жений артист України Ю. Лисянський, гості пана – група акторів, серед яких 
були заслужені артисти України Т. Братківська, Л. Жилкіна, П. Криницька, 
В. Ігнатенко, Н. Тичинська. Соло в пролозі виконувала народна артистка 
України В. Герасименко.

Лібретисти та композитор головну увагу зосередили тільки на першій 
повістевій частині, хоч і дещо взяли з другої. Основним компонентом у ви-
ставі стала земля як марево, що манить хліборобів  і як марево зникає. Земля 
присутня у кожному сценічному епізоді. Звучали й екранні слова «Міріадами 
дрібних капель виснуть у повітрі сльози землі. Та не в силах вони зупинити 
зубожіння і горе селянське».

Опера «Багряні зірниці» у своїй музичній структурі вибудована за най-



137

кращими класично-європейськими зразками. Вона мала три дії і сім картин. 
Саме так будував Петро Чайковський свої опери «Пікова дама» і «Євгеній 
Онєгін», Жорж Бізе «Кармен», Джакомо Россіні «Севільського цирульни-
ка», Джузеппе Верді «Трубадура» і «Бал-маскарад», Шарль Гуно «Ромео 
і Джульєтта» і «Фауст», Джакомо Пуччіні «Мадам Батерфляй», Семен 
Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм», Микола Лисенко «Наталка 
Полтавка», Ріхард Вагнер «Лоенгрін» та інші. Не відійшов від цього навіть 
і Йоганнс Штраус, коли створював комічну оперу «Циганський барон», чи 
Олександр Бородін до опери «Князь Ігор».

«Багряні зірниці» розпочиналися класичним прологом, в якому сумну 
пісню співала сива жінка в чорному, що уособлювала Україну. Але поволі 
в тужливу пісню впліталася й оптимістично-протестувальна нота. Далі 
світлішав небесний обрій, і здаля спалахували багряні зірниці. Наставав 
ранок, на селі відбувався храм. Веселий передзвін супроводжував людей, які 
і входили, і виходили з церкви, вийшла і сім’я Воликів, і по дорозі Маланка 
докоряла своєму чоловікові Андрієві, що той не хоче трудитися біля поля 
землі, й всі надії поклав на сахарню (власне горілчаний завод), будівництво 
якої панський управитель обіцяв найближчим часом завершити. Їхня дочка 
Гафійка заспокоювала батьків і запросила їх до хати, аби пообідати. За столом 
старі застерігали доньку від приятелювання з Марком Гущею. «Він народ 
баламутить, недозволені книги читає. Такого зятя їм не треба» – речитатив 
Волика. Гафійка всіма фібрами душі захищала Марка: він чесний, порядний, 
хоче людям тільки добра і благополуччя.

Сценічний майданчик поволі рухався, і вже виднілася довга вулиця, якою 
поспішав до хати Воликів Марко Гуща. Зустрілися дівчина і хлопець на по-
розі, глянули одне одному в очі, і все засяяло навкруги. Адже Гафійка – вірна 
подруга, його найперша помічниця і порадниця. Так багато треба сказати, 
поділитися думками, тривогою і радістю. Звучала ніжна лірична скрипкова 
мелодія, співпадаючи із словами-законами і їхніми потаємними думками.

Ще поворот. І ось уже Марко на великій сільській площі, він цікаві но-
вини приніс у рідні землі. Один за одним сюди надходили люди, оточили 
прибульця, розпитували, а він розповідав про різні події у місті над Чорним 
морем, про дружбу з матросами і їхнє бажанням бути разом з селянством.

Знову поворот – і вже подвір’я Лукіана Підпари, де він зібрав своїх при-
бічників. Їх непокоїть поява у селі бунтаря Гущі. І тут же староста Максим 
Скоробагатько прикликав соцького, і, незважаючи на опір односельців, Марка 
зв’язують. Отже, тюрма, прощання з волею, з коханою. На вулиці Гафійка 
плаче, а у кожного з селян гнівно стискалися кулаки. Десь далеко співаючи 
ідуть дівчата з поля, а Гафійка у своїй тужливій пісні виливає свій сум роз-
луки з милим.

На площу приходить Прокіп Кандзюба, друг і помічник Марка. З’явився 
і старий Хома Ґудзь. Він весь час підбурює селян палити і трощити панські 
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маєтки. І тут уже з’ясовується, що у сусідньому селі Ямищани відмовили 
панові обробляти поля по давній ціні, вимагають люди більшого заробітку. 
«Нехай пан взуває постоли і сам іде у поле трудиться», – цей референ під-
хоплював і хор.

Знову частина подвір’я Лукіана Підпари, він ходив розлючений тим, що 
«проклята голота починає подавати голос» (речитатив). Вулицею біжить 
робітник до людей із сумною звісткою, що на гуральні скалічило Андрія 
Волика. Ще мить – і Волика ведуть попід руки, блідого, закривавленого, з 
похиленою головою. Слідом ридала Маланка. Оточуючі, а серед них жінки 
й діти, намагалися зспокоїти бідолашну жінку. «Ой, Боже, чим я согрішила, 
що таке сталося» (речитатив) – і тьмяніло на небі.

Симультанна декорація, зроблена сценографом О. Сальманом, далі пере-
носила до панського маєтку, де поміщик Льольо організував пишний бал. 
Серед розгару входив староста Максим Скоробагатько і доповідав, що ніхто 
не вийшов трудитися у поле. Пан відразу наказував найняти людей з іншого 
села і дати їм добру ціну – свої ж нехай голодують. Входять Волики – Ма-
ланка й Андрій та просять у пана допомогти скаліченому, а Маланка нагадала 
Льолеві, що вона його виняньчила і вигодувала. Однак панич відмовив, адже 
раніше він дав їм п’ять рублів на лікування, чого їм ще треба? Виходячи, 
Волики зрозуміли, що нічого чекати від панства, за власний добробут як і за 
землю треба боротися.

Бенкет закінчився загальним переполохом, запалала над обрієм червоно-
туманна заграва – горів завод. Сумно бовкав дзвін.

Поворот – і йшов розгром гуральні, хоч розсудливий Прокіп Кандзюба 
намагався зупинити розлючений натовп, але навіть Хома Ґудзь, взявши 
дрючок у руки, трощив усе, що потрапляло на очі. Палав вогонь, горіла земля 
під ногами у здирників. Сцена ця викликала шквал оплесків від захоплення 
майстерністю виконавців і декораціями.

Ще один поворот – і дорогою до села надходив Марко, він схуд, заріс 
бородою, бо поневірявся у тюрмі, – на околиці зустрів Прокопа Кандзюбу, 
який повідомив, що всіх, хто руйнував завод, гуральню, побрали і замкнули 
у клуні, шукають і Марка, отже, йому треба тікати звідси.

І знову висвітлювалася широка площа села, передрозсвітній туман. Сумна 
мелодія проникала в душі,  її перервало жіноче голосіння. Сіре небо нависло 
над селом, дзвін бив на сполох. Бігли стривожені односельці, їх супрово-
джували вигуки «ведуть, ведуть». Це, оточивши півколом зв’язаних селян, 
багатії вели їх на розправу. Однак зв’язані йшли з високо піднятими головами, 
певні у своїй правоті, певні того, що на зміну їм прийдуть інші й здобудуть 
жадану перемогу та свободу. І відблиски ранішніх багряних зірниць поволі 
перетворювалися на яскраве сяйво майбутнього дня. В унісон дню радісно 
звучали церковні дзвони, що розносилися над селом. Взагалі вся опера, а ця 
сцена найбільше, була сповнена сценічними ефектами.
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Більше того, театр, взявши до репертуару «Багряні зірниці», відійшов від 
тодішніх трафаретних соціологічних тверджень літературознавців та мисте-
цтвознавців про криваву розстановку класових сил на селі, про боротьбу на 
чолі з робітничим класом, а показав, що народ сам активний творець своєї 
волі, незважаючи на всі негаразди та перепони, і ніякі самосуди не зупинять 
його руху по якісній вихідній, і земля віддячувала добрим намірам людей.

Чимало критиків, музикознавців, істориків культури відзначали, що «свіжі 
сценічні барви знайшли львів’яни для втілення такого безсмертного твору 
М. Коцюбинського, де особливий внесок зробили талановиті співаки-актори». 
(Оперний театр Радянської України. – К. – 1988, с. 174). «У напруженому 
труді львівського колективу (диригент Ю. Луців), у тісній співпраці з компо-
зитором Сергієм Ждановим народилася схвильована пісенно-лірична опера 
«Багряні зірниці» на лібрето М. Рильського й О. Галабутської за мотивами 
повісті М. Коцюбинського «Fata morgana». Змальовуючи правдиві картини 
тяжкого життя українського селянства початку двадцятого століття, поста-
новники і виконавці прагнули через переконливі постаті героїв якнайповніше 
вияскравити головну ідею опери – пробудження активної свідомості народу» 
(Оперний театр Радянської України. – К. – 1988, с. 175).

Особливу увагу критиками було звернуто на декорації, виготовлені під 
керівництвом сценографа, заслуженого діяча мистецтв О. Сальмана та інтер-
претацію головних дійових осіб. «Так, – писали історики музики, – зокрема 
боязкий, пригнічений вічними злиднями Андрій Волик (заслужений артист 
В.Лубяний) у відповідь на жорстоку несправедливість поступово перетво-
рювався на грізного, хоч і стихійного, бунтаря. Він бачив, що й рідне поле 
майже нічого не приносить, тому й рвався працювати в гуральні (винокурні). 
Могутня непереможна сила протесту вирувала і в душі відчайдушного Хоми 
Ґудзя – П.Кармалюка (народного артиста), виплескуючись у бурхливій за-
кличній пісні «Гей, візьмем добру довбню в руки». 

Глибоко зворушливою у своїх тремтливо-ніжних мріях про рідну зе-
мельку-ниву поставала самовіддана Маланка Волик в інтерпретації другої 
виконавиці народної артистки Т. Поліщук. Розподілу землі жінка чекала 
від царського маніфесту, добрих панів, але поступово усвідомлювала, що 
цю землю треба здобувати самим. Актриса вели «образ по високій висхідній 
лінії – від затурканості до самоусвідомлення власної гідності».

«Епізод руйнування гуральні театр передав не тільки сценічними ефекта-
ми, але й через різноманітність характерів, а діалектику суспільної боротьби 
показав через індивідуальність кожної особи – а їх в опері було аж 25» – таке 
резюмування музикознавців.

Театр спільно з композитором зосередив увагу на класичному для всієї 
світової музичної культури образі Прокопа Кандзюби з його хитаннями і 
сумнівами, з його прагненнями до правильного розподілу землі, за створення 
народної економії, доброякісного господарювання, з мрією про освіту. Під 
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час самосуду його як свого племінника власноруч розстріляв дядько Панас 
Кандзюба. Критика совкового періоду цей образ чомусь особливо співстав-
ляла з деякими постатями з повістей Максима Горького, Гліба Успенського, 
Анрі Барбюса.

Узагалі театр тоді першим в Україні показав неоднорідність селянства в 
боротьбі за землю. Навіть багатії Лукіан Підпара чи Максим Скоробагатько у 
своїй стихійній помсті теж були різними. Це вперше в Україні відтворювалося.

Добре слово про композитора і його оперу «Багряні зірниці» сказали окре-
мі музикознавці і театрознавці, серед яких імена Лідії Архимович, Валентини 
Кузик, Марії Загайкевич, Юрія Костюка, Миколи Гордійчука, Анатолія Кале-
ниченка. Сценічні ефекти, розроблені сценографом Олександром Сальманом, 
зачаровували весь глядацький зал – і це також ствердили мистецтвознавці.

Дуже шкода, що в оперних театрах Києва і Одеси, де були розпочаті репе-
тиції, справу несподівано прикрили, хоч актори там і там шкодували, що опера 
не знайшла свого сценічного втілення. У ній було багато музичних знахідок.

Заради об’єктивності ствердимо й те, що на догоду тодішньому ідеологіч-
ному керівництву деякими критиками було висловлено й чимало претензій 
до трактування окремих образів і епізодів. «На жаль, писалося істориками 
музики, вокально-сценічні образи революційного ватажка Марка Гущі (за-
служений артист І. Попов) та його коханої, «золотої весняної бджілки», 
відважної Гафійки друга виконавиця (заслужена артистка Л. Божко) не 
знайшли свого переконливого втілення у львівській виставі». Та причиною 
цього не були винні постановники чи виконавці, бо компартійні керівники 
від мистецтва звикли очорнювати все, що не вкладалося у їхні постулати. 
Й взагалі до музичної драматургії С. Жданова постійно ставилися уперед-
жено. Академік Максим Рильський тим часом при написанні лібрето навіть 
відкинув й епізод з червоним стягом, бо це не відповідало тодішнім реаліям, 
протирічило правді життя, людям від землі.

Узагалі опера «Багряні зірниці» в постановці національного театру імені 
Соломії Крушельницької тоді ствердила, що земля завжди піднімала селян до 
боротьби, а не Марко Ґуща із своїм пролетарським походженням. «Важким 
холодним сном спала ще земля, а високо над нею тріпались зорі», – виринали 
серед туману екранні букви у фінальному акорді, і цим театр разом з Михай-
лом Коцюбинським ставив питання, хто ж все таки розбудить землю і дасть 
їй вільно дихнути. На жаль, і теперішнє покоління завинило перед землею, 
та й її майбутнє затягнене туманом, фата морганою, маревом.

Зубожіння села продовжується й дотепер.
Нині опера «Багряні зірниці» С. Жданова знаходиться в переліку сорока 

найкращих українських опер. Шкода, що за неї знову забули оперні театри 
нашої землі. 

Вінниця – Львів – Київ
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премії ім. Й.-Г. Гердера

СВЯТО ПРАВДИ І КРАСИ
 Душі людей спраглі справжнього мистецтва. Але і його джерело, і про-

яви сутності бачать по-різному.
 Олександр Довженко був категоричним: де немає краси, там немає й 

правди! А правда – то феномен відкриття глибин і висот внутрішнього життя 
людини (соціуму, нації), очевидних і потаємних причин її характеру й долі.

Немало навіть представників творчих сфер, котрі шукають красу в 
формальних елементах, в абсолютизації «тематики». Тому одні творять 
«Зачаровані Десни», а інші купаються в стильових інноваціях та нових 
(аж до екзотичних) темах. Тож зустрічаєш нові творіння і з надією, але й із 
тривогою: мистецтво – не імітація?...

 Так було й тепер: читач привітав талановиту книжку Любові Пономарен-
ко «Синє яблуко для Ілонки» і навіть насторожився: а що являє собою нова 
книжка «Нехворощ», видана полтавським «Дивосвітом» 2015 року? Не хотів 
розчаруватися: книжки Л. Пономаренко «Тільки світу», «Дерево облич», 
«Ніч у кав’ярні самотніх душ», «Портрет жінки у профіль з рушницею», 
«Помри зі мною» привернули високою людяністю і художністю, жагучим 
прагненням «доритися» до глибин і секретів світу. Через проникливі вслу-
хання в душі й долі воістину реальних, живих, психічно оригінальних лю-
дей. То були твори воістину новаторські, наснажені енергією, як свого часу 
оповідання й новели Григора Тютюнника, Бориса Харчука, Євгена Гуцала, 
жагою пізнання таємничої сутності людини – з одного боку, та відповіді на 
сокровенне: що воно – сучасна людина, що зумовлює її часом трагічну долю 
і що чекає її в майбутньому?.. Творчість Л. Пономаренко переважно нове-
лістична, отже, наче й не розрахована на епічні картини життя, – то чи не 
стає лаконічний жанр перепоною вираження реальності буття сучасників? І 
постають новелістичні твори М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Гончара, 
«Слава» О. Довженка: вони знаменували поступ і в сфері творчого методу, 
і, відповідно, в характері зображення життя суспільства.

На здобуття Шевченківської премії
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І ось початок: «Ковзанка для ластівки» – здавалося б, на перший погляд, 
звичайна історія почуттів до красуні Ростислави двох чоловіків, дивакува-
того юнака-поета і його поважного дядька, які потаємно кохають, ревнують 
і в одну мить розкриваються в розпачі, бо племінник мимоволі стає при-
чиною драми: Ростислава гине через його 
дар. «Нічого не трапилось» –точиться вже 
задавнена сімейна сварка: чоловік пиячить 
і обертає спільне життя на муку. Дружина 
кличе міліцію. Чоловік гине в безодні коло-
дязя…. І тоді вона відкриває в собі головне: 
вона любила і жадає чоловікові життя.

Здається, стандартна буденність. Подібна 
картина життя і в «Почують тебе сніги». Та 
не зациклюймось на зовнішньому шарі опо-
віді: за ним – велика драма, а то й трагедія 
сучасного світу: один батько програє в карти 
не тільки майно, а й право на долю власної 
неповнолітньої дочки (її мають віддати в 
бордель), а другий в ім’я грошей та влади над 
іншими прирікає на неминучу смерть рідно-
го сина… Світ жорстокий і безвідрадний. У 
краї колись людяному й доброму, а нині розчахнутому крутими змінами 
в модерно-технізованому світі, а тим самим і в свідомості, моралі, ідеалах 
деформованих об’єктів приреченого на кардинальні зміни і способу життя, 
й моралі соціуму.

«Ненароджені», «Ветеринар», «Фікус», «Острів Марфа», «Кіт на пагор-
бі», «Гніздо ремеза», «Натинка» – також оповідання про, здавалося б, буденні 
події, конфлікти, характери, та… зупинімося! І не тільки перед «Полоном» 
і «Нехворощю»: в усіх творах кожен світ постає як два світи: видимий, 
подієвий  і «захований» (як текст і підтекст!), бо на них спрямовано ніби 
двоє дзеркал: спостережно-описове й аналітично-філософічне. Одне фіксує 
фізичні образи, як здається, – справжню реальність, а виявляється – «тіні» 
речей і людей, бо друге «дзеркало» – то напружений, пізнавальний, оцінний 
внутрішній погляд: часом – і персонажів, а завжди – автора – глибокого, 
пристрасного гуманіста, ревного шукача правди й творця краси.

Світ і люди – що воно в потаємній суті своїй? А життя? А людина?
Є «новатори», котрі бачать людину і світ в «мудруваннях» політологів і 

пророків, особливо зарубіжних. Тому в них у особливій шані творці різного 
роду «постмодерного» конструювання сюжетів (чи, навпаки, безсюжетних, 
часом хворобливих візій), розумувань у дусі популярних авторитетів, фра-
зеологічних нагромаджень з обов’язковою сексуальною проекцією, мовною 
похабщиною… Й існують: окремо дійсність з реальними людьми, сповнени-
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ми радощами чи печалями, надіями чи відчаєм, а паралельно – його, життя, 
худосочні тіні, а то й манірні вигадки.

Любов Пономаренко не цитує геніїв постмодерної «інноваційності», але 
вона завжди їх бачить і чує; не цитує вона й Шевченка, Франка, Довженка, 
але завжди чує голос, спрямований і до всіх, і до неї самої: «Нащо нас мати 
привела? Чи для добра, чи то для зла? Нащо живем?» Тому в неї органічно 
співіснують досвіди неореалізму, неоромантизму й того ж постмодернізму, 
але головне – живого життя, власного досвіду – педагогічного й журналіст-
ського, чесного, відкритого та людяного. І життя, люди, проблеми постають 
в усій різноманітності й взаємозалежності: сім’ї, роду, етнонації, хутора, села 
й міста, України і світу, минулого, теперішнього і грядущого.

Ось «Ненароджені» – ті, що не тільки є «сліпі» й «глухі», а й воліють 
бути такими. Тому «З початку війни ще й року не минуло, але на вокзалах 
сидять біженці, ходять озброєні вояки. На Сході щодня ллється кров пат-
ріотів, терористи розстрілюють школи й дитсадки, дідусі й бабусі, яким 
нікуди виїхати, плачуть від голоду, сваряться за гуманітарку, а політики 
фотографуються з бойовими командирами. Ті, хто воювали за ДНР та 
ЛНР, переодяглися в постраждалих, отримують статус переселенців. Їхні 
дружини пишуть у Фейсбуці про «гадов-бандеровцев», які прихистили їх у 
своїх домівках… Генерали зливають військові таємниці… Тут, на Сіверській 
землі, лише чути, як військові літаки свистять у небі»… А майже поряд без-
турботні «будівники нового життя» справляють бали… Чи не апокаліпсис? 
Не агонія патріотів і не занепад духу свободи та героїзму?

Героїня п’єси Брехта «Матінка Кураж», почувши, що війна в 1945 році 
закінчилася, впала з розпачу: а що тепер буде з її прибутковим бізнесом? Чи 
не вразила ця інфекція мізки і частини наших «ненароджених» – нерідко 
з високими посадами й дипломами і порожніми серцями? А також: чи не 
впало в непам’ять, корисливий егоїзм, нігілістичну антикультуру все наше 
суспільство? Чи не є справді українці хохлами з психікою аморалістів і 
свідомістю анархістів-бездержавників?

Є й такі! Але домінантою творів Любові Пономаренко є естетика правди 
про життя як універсальну систему і єдності, й протидії всіх складових те-
перішнього суспільства, що перебуває в процесі складного, суперечливого 
руху, – і від того постає й картина суперечливих характерів, конфліктів і 
доль людей.

Ось образ-символ нашої діяльності – гостро трагедійна новела «Полон»: 
«Він лежав на післяопераційному столі, накритий сірим лікарняним прости-
радлом. Свідомість уже проривалася до нього…». Він – це важко поранений 
боєць АТО, якого врятували від катувань та знищення. Пригадує спалахи 
свідомості. Ось один: «Раїно, я повернувся! – вона оглянулася без подиву, 
шарф упав на плечі. – Навіщо? Ти пішов на Майдан, а потім на ту війну. – Я 
журналіст, мусив! – Ні! Не має таких держав і таких правителів, які були б 

На здобуття Шевченківської премії
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варті людського життя. – А майбутнє дітей, онуків і правнуків? А Майдан, 
а Небесна Сотня? – Он бачиш замок на дверях? То до май-бут-нього. За це 
ти воюєш? Чи за фабрики й заводи олігархів?»

І спалах другий: Чоловік у камуфляжі показує на нього. «Двоє схопили 
його під руки й потягли нагору. Кімната була невелика, темна, мов ящик, 
забризкана кров’ю до самої стелі. – Я б хотів поговорити з офіцером, – яко-
мога спокійніше мовив він. – Дай йому по яйцях! – гиркнув Червона Пика. 
Двоє почали гамселити його в голову й живіт, він упав і лише затулявся 
руками. – Офіцера тєбє, бандерлог? Може, генерала? Сволоч майданута! – 
За новую республіку пойдьош воєвать? – він мовчав, від ударів туманилося 
в голові. – К стєнє єго!» 

Це в застінках НКВД чи фашистсько-гітлерівських таборах смерті? На 
якійсь чужій землі? Ні і ні! На донецько-луганській – «своїй-несвоїй». І 
терористи – «свої» – озвірілі бандити-рецидивісти, що під брехливі заяви 
про ДНР і ЛНР служать… місіонерам імперського «русского мира». Нео-
опричники й яничари, що повзають по українській землі, але є тіні людей 
без минулого і майбутнього, без совісті й душі. А виховані ж нашою школою 
і державно-політичною системою… в Україні. Що стоїть і криється за цими 
покручами?..

«Він» – журналіст, боєць АТО – син землі і Вітчизни, що пам’ятає героїв-
борців і з монголо-татарами, із турками, й агресорами-ляхами, з облудними 
«братами-москалями» й із різних мастей фашистами… Він – це й історично-
реальні Святослав, Богдан Хмельницький і Богун, Кармалюк, Залізняк і 
Довбуш, і символи-герої Мамай і Байда. І безсмертні бандерівці, що знали: 
фізично вони дві імперії, сталінську і гітлерівську, та їхні армії перемогти 
не в силі, але вірою в Україну і Бога вони вже перемогли!

І на суверенну Республіку, що межує європейську і азійську цивілізації, 
знову насувається морок колонізації й рабства. А в рядах злочинних піратів 
– і «свої» нелюди-кати… Історія мовби повторюється, що далі? Що ділить 
людей на тих, котрі плекають в душі легендарного Білобога, і тих, у чиїх 
бездушних тілах буйствує Чорнобог?.. 

У творах Любові Пономаренко постійно взаємовпливають чинники 
світової логіки й хаосу, тіла і розуму, досвідної мудрості й індивідуальної 
вразливості. «Фікус» – історія того, як людина маніакально слухає «серце 
землі», відчуває, як «думають» і «діють» трави, звірі й рослини, земля, небо, 
зорі, гори і ріки – все в світі почуває, думає і впливає на все суще… А «на 
землі живе десять мільярдів ротів, сідниць, удвічі більше рук і ніг, які із дня 
на день знищують нашу планету». Чому ж люди такі різні? І знаменною 
особливістю творів Любові Петрівни є характери й мова – і персонажів, і 
авторська: воістину народна – багата і соковита. Кожен характер має свою 
мову, і ці мови-мелодії творять чарівну українську мовну симфонію, стають 
голосом яскраво-мовної нації. 
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Кожен твір у книжці «Нехворощ» – то питання, аналіз, оцінки. Часом 
здається, що панують сумніви і почуття приреченості. Та насправді за всім 
тим жагуче прагнення пізнати сутність людини й життя. Тому письменниця 
досліджує кожну особу, соціальну верству, подію на рівні не тільки окре-
мого факту, а в процесі життя. Її герої живуть пам’яттю всього пережитого. 
Особливо – дитинства: там закладаються первні характеру й долі. Тому суд 
чи присуд персонажа перевіряється досвідом усього прожитого, людину й 
подію Л. Пономаренко бачить у їх самосвідомості, але й збоку, з відстані, а 
головне – зсередини. Завдяки цьому ми бачимо, що вона й безпощадно ви-
криває, а то й плямує певну особу (групу), але насправді письменниця хоче 
пізнати людину, вважаючи, що скільки людей на землі – стільки й самодос-
татніх світів. І немає однієї абсолютної правди, – а правда в повазі до «его» 
кожної людини, до її права на власну дорогу. Це бачимо і в «Ветеринарі», і 
в «Натинці», і в «Острові Марфа», і особливо в повісті «Нехворощ».

Героїня купує будинок-замок. Розвалюху. Брат і всі знайомі відговорю-
ють, та жінка-журналіст живе власною ідеєю мати свій дім! Прикметно: 
Олександр Довженко прагнув замість усіх творінь написати епопею «Укра-
їнська Хата» – як символ всеукраїнської суверенності. Повість звучить 
лейтмотивом: «Кожен має збудувати свій дім, – каже батько. – І ніколи не 
питай себе, навіщо живеш на цій землі»… І не випадково, не ситуативно 
Савка – син впливового батька, а потім вигнанець в приюті безбатченків, 
заробітчанин, втікач і мешканець «золотого» Ленінграда, стає успішним 
мешканцем великого міста та, як те й мало бути, Сергієм Леонідовичем 
Семеновим і … спадкоємцем напівруїни-будинка. По роках поневірянь і 
суворих випробувань він прозріває як громадянин в своїй етноідентифікації 
й вирішує повернутись «додому». Через собори й музеї Сава-Сергій бачить 
дорогу до дитинства як Ріки Долі, міркує: «Добре, що життя так влаштоване 
– кожен має крутити своє колесо, аби вижити. Якби не це, людина могла б 
зосередитись на сутності свого існування. Яка це трагічна сутність! За всю 
історію ще ніхто не знайшов іншої дороги, крім однієї –дитинство, юність, 
старість і смерть. Віками йшли пошуки дороги до безкінечності, та вічність 
лиш скептично всміхалася на ці потуги»… І вже зрілий аматор «Одіссеї» 
повертається до свого «дитинства», де доля і зводить його і «мученицю»- 
журналістку.

Наші апологети постмодернізму, щоб удостоїтись «слави» митців-філо-
софів, насичують свої творіння іменами мислителів. Любов Пономаренко 
естетично втілює власну філософію життя і творчості. Цим вона доходить 
до криниць народної правди й краси. Книжка «Нехворощ» збагачує нашу 
літературу справжніми мистецькими відкриттями. 

м. Київ

На здобуття Шевченківської премії
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ОСНЯКІВСЬКИЙ ВАН ГРІ 

Родовим маєтком художника Івана Рашевського (1849–1921) було село 
Великі Осняки теперішнього Ріпкинського району. Село лежить на берегах 
річки Стрижень, яка в Чернігові впадає у Десну. На північ від Великих Осня-
ків — болото і річка Замглай, що назавжди оселилися у пейзажах митця...

Народився Іван Рашевський в місті Чугуєві на нинішній Харківщині. 
Там його батько, в минулому кірасир, учасник Угорської кампанії, на той 
час служив начальником великого військового поселення. Звідти ж родом 
і художник Ілля Рєпін, якому в день народження Івана було вже п’ять ро-
ків. Очевидно, між ними склалася дружба ще з тих дитячих літ, коли вони 
вчилися у місцевого художника Бунаковського.

Згодом родина Рашевських мешкала у Симферополі, де батько керував 
«Таврическим коннозаведением», і лише підлітком хлопчина приїхав у 
Великі Осняки. Потім навчався в Чернігівській гімназії, про яку зараз на-
півзабутий письменник Ієронім Ясинський писав: 

«Воздух в Черниговской гимназии был уже не такой как в Нежине. 
Другой воздух. Учителя были, большею частью, молодые, либеральные. 
Искренней привязанностью учеников, даже любовью пользовался учитель 
словесности Н. А. Вербицкий-Антиох. Читал он литературу свободно, по-
профессорски, вел себя с учениками вне класса, как товарищ, у него соби-
рался на квартире избранный кружок. Даже солнце как-то ярче светило в 
стенах Черниговской гимназии…»

Микола Вербицький-Антіох — постать знана в українській та росій-
ській літературах тих років. Учнями його були видатна актриса Марія 
Заньковецька та російський письменник Леонід Андреєв (щоправда, не в 
Чернігові, а в Тулі), він є автором приспіву до пісні «Ще не вмерла Україна», 
який потім став національним гімном. З Іваном Рашевським вони позна-
йомилися у гімназії, надовго подружилися і навіть породичалися — нерідна 
сестра художника стала дружиною поета. Вже пізніше, обидва пристрасні 
мисливці, вони разом багато днів проводили на луках Десни і Замглаю, про 
що Вербицький писав:
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И не смущала нас забота,
И нам убежищем от зла
И утешением охота
В невзгодах жизненных была;
Когда мы, небо нагревая,
Ружейной частою пальбой
Пространства мокрые Замглая
Усердно меряли с тобой.

Дружив Рашевський також із Василем Варзаром — майбутнім статис-
том і економістом, із Леонідом Глібовим, про що свідчить дарчий напис 
останнього на збірці байок. Пізніше приятелював із українським педагогом 
Софією Русовою, сім’єю Сац, яка дала композитора Іллю Саца і творця ра-
дянських дитячих театрів, народної артистки СРСР, Героя Соціалістичної 
Праці Наталію Сац. 

У 1869 році Рашевський стає студентом юридичного факультету Ки-
ївського університету. Там теплі стосунки складаються із уже згаданим 
Ієронімом Ясинським, який про ті роки писав: «Через год в университет 
поступил и сблизился со мной Рашевский, прозванный Ван Гри. Он был 
«аристократик», посещал 
губернаторский салон, умел 
щегольски одеться, пел, играл 
и недурно рисовал. Сначала 
он корчил из себя дворянина, 
но еще в гимназии демократы 
задали ему трепку, когда он 
снабдил всех учеников чер-
нильницами, лишь бы только 
товарищи не залезали своими 
перьями в его серебряный 
несессер. В конце концов он 
стал отличный малый. Он 
был отзывчивый юноша и, 
кое-как кончив курс юридических наук, весь отдался искусству; картины его 
часто можно было видеть в течение полувека на петербургских выставках».

Отож по закінченні Київського університету Рашевський вступає в Ака-
демію мистецтв у Петербурзі, а потім їде у Париж, адже жити в Петербурзі 
було дорого, навіть у Парижі було дешевше. А відтак з Академією довелося 
розпрощатися...

Як пише біограф художника Галина Бєлікова, повернувшися з Пе-
тербурга, Іван Рашевський працює членом земської управи, дільничним 
мировим суддею, а також бере участь у другій хвилі народницького руху. 

Іван Рашевський. Німі свідки 
гетьманської слави. 1894 р.

Краєзнавство
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Зокрема, з коштів Дмитра 
Лизогуба, згодом повішено-
го за звинуваченням у під-
готовці вбивства імператора 
Олександра ІІ, він отримує 2 
тисячі рублів на революційні 
справи. Після бурхливих по-
дій 70-х років Рашевський їде 
у Великі Осняки.

Саме тут, у добротному 
сільському будинку, гостю-
вали і працювали такі славно-
звісні представники вітчизня-
ної культури, як Ілля Рєпін, 
Василь Суриков, Микола Ге, 
Михайло Жук, Андріан Прахов, Михайло Коцюбинський. Відомо, що етюд 
«Староста села Осняки» — пам’ять про перебування художника Рєпіна, висів 
у цій садибі. Там же Рєпін робив начерки з Василя Варзара, шурина худож-
ника, шукаючи типаж для картини «Лист запорожців турецькому султану». 

У цій садибі разом із художником Рашевським зросли його сестри Ганна 
та Олександра, обидві діяльні учасниці руху народників. Старша сестра 
Ганна, обдарована музикантша, автор пісні «Есть на Волге утес», яка стала 
гімном народників.

Сам Рашевський працював багато і плідно: писав олією портрети, пей-
зажі, робив графічні малюнки та ілюстрації, займався скульптурою. Біль-
шість творів указують на причетність художника до рідних місць: «Печери 
Святого Феодосія Углицького у Чернігівському соборі», «Хутір Малявка 
у Чернігівському повіті», «Чорна річка на Замглаї»... Серед портретів ба-
чимо брата поета Валерія Брюсова — Олександра Брюсова, губернського 
предводителя дворянства Григорія Милорадовича, музикознавця Євгена 
Богословського, Василя Варзара і Михайла Коцюбинського... У Чернігові 
він охоче роздаровував свої роботи знайомим, вони виставлялися на вер-
нісажах, у вітринах магазинів, розігрувалися у лотереях. 

Рашевський також бере участь у виставках у Петербурзі, а в пожвавлення 
творчого життя в Києві у 1880–90 роках сприяв Віктору Васнецову, який з 
групою художників працював над розписами Володимирського собору. У 
своїх спогадах Андріан Прахов згадує: «Общую радость вызывал приезд из 
Чернигова Ивана Григорьевича Рашевского. Старый друг В. М. Васнецова, 
такой же деятельный и к другим людям доброжелательный, он принимал 
живое участие во всех хлопотах по устройству выставки».

У 1912 році Рашевський стає директором музею Василя Тарновського 
і мешкає в будинку при музеї (нині бібліотека для юнацтва біля стадіону, 

Іван Рашевський. Серпень. 1921 р.
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по вулиці Шевченка). Про цей період у його житті згадує Софія Русова:
«Потойбіч Червоного мосту жила урядова аристократія, і там були у нас 

свої люди. Іван Григорович Рашевський, губернаторський урядовець, був 
артистом в повному розумінні того слова: сам видатний маляр, він любив 
також музику і добре розумівся на ній. Жонатий із дочкою багатого власника 
Подольського, він мав прегарно влаштоване помешкання, де так затишно і 
приємно було слухати гру на фортепіано. У нього збиралися завжди місцеві 
і приїжджі музиканти, він допоміг і нам влаштувати концерт М. Лисенка. 
Він умів виривати в губернатора дозволи на концерти, українські вистави, 
на громадську бібліотеку, і завжди заступався за всіх переслідуваних адміні-
страцією. Сам справжній аристократ, він, як мистець, був улюбленцем міс-

цевої аристократії, і його добре 
приймали у всіх «пампадурів». 
Дотепний, веселий, з усіма на 
«ти» був дуже милий товариш. 
До українства він ставився 
як до однієї з ідеалістичних 
мрій «Саші Ангела» та Шрага 
(йдеться про Олександра Ру-
сова — земського статистика, 
етнографа, фольклориста і 
чоловіка Софії Русової та Іллю 
Шрага — українського громад-
ського і політичного діяча, чер-
нігівського адвоката, депутата 
першої Державної думи. В.С.), 
а що сам він дуже любив їх осо-

бисто, то й допомагав українській справі, чим міг».
 Його зусиллям завдячуємо заснуванню прекрасного музею Т. Г. Шевчен-

ка в Чернігові... Його картин чимало було на різних виставках. Дуже гарна 
картина «Чернігівські вали. Остання розбита гармата».У петербурзькому 
журналі «Северный вестник» у 1886 році виходить цикл статей «Заметки 
об искусстве». Упродовж багатьох років він друкується у «Черниговских 
губернских ведомостях», причому це статті здебільшого про музичне мисте-
цтво Чернігова. А як про краєзнавця, свідчить такий факт, опублікований у 
цій газеті восени 1896 року: «неприменный член губернского присутствия» 
Іван Рашевський вручив губернатору для передачі в історичний музей 
губернської архівної комісії фальконет XVIII століття. Ця своєрідна старо-
винна рушниця, як повідає легенда, належала колись ватажкові повстанців 
Семену Гаркуші, який діяв на Придесенні.

Як свідчить внучата племінниця Рашевського Ірина Варзар: «Дед Ваня 
был среднего роста, живой, крепкий, плотный мужчина; он мог с апетитом 

Іван Рашевський. Портрет 
Миколи Вербицького. 1870-роки.

Краєзнавство
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съесть две тарелки украинского борща, посыпанного сахаром, что меня 
удивляло. Ван Гри (Иван Григорьевич), как его сокращенно звали друзья, 
большой любитель застолий, охоты, веселых бесед. Охота была его любимым 
отдыхом и для него он держал породистых собак — сеттеров-лавераков с 
кличками — именами шекспировских героев: Макбет, Кент, Яго и т. д. Пойма 
Десны, заливные придеснянские луга изобиловали бекасами, перепелами, 
утками-крячками, вальдшнепами, куликами и Иван Григорьевич любил 
увлечь на охоту заезжего гостья. Был он одинок: первый брак не удался; 
второй — с двоюродной племянницей, пианисткой Татьяной Николаевной 
Рашевской — тоже распался».

Будинок Рашевського у Великих Осняках було по-варварськи зруйно-
вано в 1987 році, хоча на його захист стали архітектор Андрій Карнабід, ху-
дожник Володимир Ємець, поет Станіслав Реп’ях та інші. Його зараз можна 
побачити лише на акварелі чернігівського художника Леоніда Могучова. 

У роки війни загинула більшість картин Івана Григоровича. У фондах 
Чернігівського художнього музею зберігається лише трохи більше десяти 
його робіт. Одна із них, картина «Німі свідки давньої слави», про яку го-
ворила і Софія Русова, ще донедавна зберігалися у Пензенській картинній 
галереї. Вона дуже дорога для Чернігова, адже на ній ми бачимо гармати, 
що знаходилися на Валу аж до кінця ХІХ століття.

Цікава доля і картини «Серпень». Її виявив у 1980 році все той же архі-
тектор Андрій Карнабід — у будинку, що зносився. На полотні зображено 
веранду на тлі саду. На веранді сидить рум’яна дівчина в українському 
вбранні, на столі — яблука. Як засвідчувала мистецтвознавець Світлана 
Гаврилова, картину було написано саме у тому будинку, де вона і знайдена. 
Зараз на тому місці — готель «Градецький».

м. Чернігів
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 РИМ, 14 ТРАВНЯ 2015, ЧЕТВЕР
Хутір, 29 травня 2015, п’ятниця

ШИНОК НА ШИНКОВІЙ
 
Напевне, чи й пам’ятають вихідці різних поколінь із поріділих сіл 

нашого краю стародавні назви вулиць дорогих на все життя столиць свого 
дитинства. Зазвичай, закріплювалися ці назви за певним сільським кутом, 
вулицею чи її частиною не за чиєюсь вказівкою зверху, як це робилося в 
комуно-більшовицьку добу, а завдяки поступовому укоріненню топоніма, 
придуманого самими ж мешканцями села. І топонім цей виходив настільки 
точним, доречним, влучним, простим та зрозумілим у вживанні «своїх» і 
«сусідів», що його не змогли заступити насильно нав’язані імена тих «вож-
дів» і «діячів» соціалістичної епохи, гірку правду про воістину руйнівну 
роль яких в українському питанні ми лиш довідуємося нині. 

З тими ж старими, народними, назвами нерідко пов’язані цілі явища 
непізнаної й неосмисленої української минувшини. 

Скажімо, одна з головних вулиць Данини з незапам’ятних часів і аж до 
20-х років минулого століття носила назву Шинкова. Й ця назва пов’язана з 
таким явищем, як шинкарство або корчмарство, яке також із незапам’ятних 
часів було поширене на наших теренах. Без шинку чи й кількох не обхо-
дилося в будь-якому місті чи містечку. Наявність же такого закладу в селі 
була ознакою його великості й значущості в краї. 

Шинок (на Правобережній Україні синонімом цього поняття була 
корчма) – своєрідний громадський заклад, де не лише цілодобово мешканці 
могли купити на розлив і винос спиртні напої, а й під веселу гутірку чи 
музику провести час із знайомими, родичами, а то й наодинці.

Отож маємо справу із закладом специфічним: тут будь-яка розвага, 
розмова чи зустріч супроводжувалася розпиванням різних видів оковитої.

ЯК НА ЦЕРКОВНОМУ МАЙДАНІ МЕДОВУХУ ВАРИЛИ

Перед тим, як перейти до опису діяльності шинку, звернемо увагу на 
призабуту стародавню народну традицію виготовлення та розпивання 
українцями різних саморобних напоїв. 

На перших порах, коли шинків у селах не було (а ці початки слід 
шукати ще в часах княжої України), з-поміж інших напоїв найбільш по-
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ширеними були квас, медовуха, пиво, ягідні настоянки. Виробляти, ска-
жімо, медовуху (зварений з меду та інших фруктових доданків цілющий 
напій) благословлялося церквою. Це було привілеєм церковних братств, 
що існували при багатьох храмах. У час храмових та інших релігійних свят 
парубки та молоді мужчини варили медовий напій прямо на церковному 
майдані й продавали його селянам. 

Віднайдені в архівах документи засвідчують, що перед публічним 
продажем меду братчики влаштовували спільний обід для всього села. 
Потім селяни заповнювали принесену з дому порожню посудину (графини, 
сулії, глечики, були й дійниці) ще теплим медовим трунком. Закриваючи 
посудину кришкою, не забували покласти за це в перевернуту козацьку 
смушкову шапку, що лежала на стільчику біля бочки, певну грошову 
суму. Виручені кошти передавали до церковної каси: з цих «медовушних» 
покривалися витрати на народну школу, харчування для бідних, допомогу 
сиротам, на інші потреби приходу. 

Продаж медового напою у громаді був прибутковою справою. Скажімо, 
в приходно-витратній книзі Свято-Воскресенської церкви містечка 
Брусилова, де хрестився і вінчався виданий діяч українського відродження 
Іван Огієнко, віднаходимо такі записи: «1797 рік: за мед взяли баришу 3 
руб.; 1799 рік: із розсиченого меду взято баришу 26 руб. 5 грошів; 1800 рік: 
взято баришу за мед 29 руб.» (Цит. за: Огієнко І. Містечко Брусилів та його 
околиці / Упор., авт. передм. і приміт М. Тимошик. – К.: Наша культура і 
наука, 2012. – С. 131). 

З легкої руки церковних братств в українських селах була започаткована 
традиція давати один-два графини медового напою в борг. Для цього було 
заведено спеціальну реєстрову книгу, де записувалися боржники. До тих, хто 
забувався повертати борг за «церковну медовуху» (так називали цей напій 
у селах), час від часу навідувалися хлопці із братства. Довго не повертати 
такий борг у селі вважалося ділом ганебним. Тому непутящий господар, 
бувало, перепозичував гроші в сусіда, але надалі значитися в реєстровій 
книзі боржників церковного братства не хотів. 

Здається, що саме таку форму («у борг») придбання напоїв перейняли 
пізніше в церковних братств і сільські шинкарі. 

ПРИСТАНОК ДЛЯ ПОДОРОЖНІХ І… СЛАБКОДУХИХ

Та повертаємося до шинкарства, яке не обминуло й Данину.  
Зазвичай в українських селах настоювали наливки, «гонили» горілку чи 

не в кожній хаті. Але робилося те здебільшого для своїх потреб і на різні 
родинні оказії, як казали, «од празників». Громадська думка в давнину ніколи 
не була на боці тих, хто займався цим ділом постійно і «не для себе», а щоб 
споювати інших та на цьому заробляти, отож шинкарити. Таке заняття 
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люди віддавна називали в наших краях недобрим. Ось чому ніхто й ніде з 
мешканців села не відважувався завести власний шинок – свої б цього не 
потерпіли. І ось чому за таке не складне, але вельми прибуткове заняття 
вхопилися «чужородці». У селах – традиційно євреї, а в містах, окрім них, 
ще й греки та вірмени. 

У Данині, як і в інших селах краю, місце під шинок вибрали, за вимогою 
віруючих, на кілька сотень метрів подалі від церкви. Друга умова – аби 
такий заклад розміщувався на протилежному боці від церкви, щоб не в 
одному ряду з нею. 

Пустир, де правий бік шляху від «ожидалки» на Шатуру вперше 
розтинається з’їздом донизу на круглий і постійно заболочений вигін, 
названий Жолобом, якраз і прийшовся для шинку. Ця найстаріша вулиця 
села була чи не серединою старовинного тракту з Ніжина через Володькову 
Дівицю-Данину на Шатуру-Макіївку, що виводив мандрівників уже на 
ширшу биту дорогу – до Києва. Отож таке місце було цілком підходящим 
для подорожніх: тут вони могли зупинитися, щось перекусити, підтягнути 
упряж, підпасти коней на вигоні чи просто дати їм можливість спочити. 

Для своїх же це місце було, як ніяке інше, зручним: на Шинкову, як 
центральну, викермовувалися чи не всі вулиці села. А тут – біля вигону 
(«жолоба») – таке роздолля: жаби від весни хороводи виводять, жовтасте 
латаття милує зір, від весни й до осені дурманить запах свіжоскошеної 
трави. Через те, що в цьому кутку села хати одна від одної не так густо 
поставлені, можна було в шинку й біля нього і співати допізна, і голосно 
лаятися – нікому не заважатиме. На Жолобі й Віху на Зелену неділю чи 
не першою на все село почали ставити. Ще донедавна та Віха утримувала 
наймення кращої – з іконою на верхівці та свічкою, що горіла чи не всю ніч 
перед образом Матері Божої.  

Казали старі люди, що шинок на Шинковій був другим місцем у селі, де 
найчастіше селяни збиралися не лише на свята й неділі, а й у будні. Першим 
таким місцем спредковіку була церква. Завжди велична і урочиста, близька 
і рідна, завжди переповнена святочно вбраним людом. Лиш поводили там 
себе чоловіки й жінки, як і годиться в Божому Домі, побожно, мовчазно. 
Якщо й обмінювалися словами з ближніми, то пошепки. А в шинку, підігріті 
міцним напоєм, давали волю своїх емоціям.

На початку шинок і справді виконував не злу місію своєрідного 
культурного й ділового осередку села. Тут дізнавалися про новини, звідси 
розходилися в усі боки округи всілякі плітки та побрехеньки. У шинку 
домовлялися й оформляли крупні й дрібні купівлі-продажі (корови, коня, 
поросяти, воза, пару десятин землі тощо). Тут же й «обмивали» домовлене. 
Сюди передусім спрямовувалися й жінки в пошуках своїх «заблудлих» 
хазяїнів. 

Поступово входило в звичку селян виставляти в шинку могоричі. 

Краєзнавство
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Приводів життя давало чи не щодня: народження дитини, хрестини, 
одруження, кінець сівби… Пішла мода розплачуватися горілкою із сусідом 
чи товаришем за підсоблення в якомусь труднішому для одного ділі. 

Забігали сюди і зранку, перед виходом у поле, і ввечері – чи був толк 
від роботи в такому стані? Більше проводили тут час ті, кого рідна хата 
й найближчі в ній переставали гріти, кого тісніше замотував клубок 
житейських негараздів та випробувань долі. Корчмар же лише встигав нові 
сулії відкорковувати.

Багатьох чоловіків, а нерідко й жінок це місце таки псувало. 
Не випадково власників шинків називали в селах недобрими словами: 

і здирниками, і дияволами, і глитаями, і п’явками на тілі селянина. У 
Шевченка читаємо: «А ти, задрипанко, шинкарко, перекупко п’яна!». Адже 
з бажання стягнути із затиснутого з усіх боків житейськими негараздами 
чоловіка здерти побільше корчмарі ні перед чим не зупинялися. Якщо 
грошей бідака вже не мав, шинкар пропонував закласти під заставу і свитку, 
і шапку, і кобеняк, а нерідко й кінську упряж чи саму коняку. Добра частина 
з того ужинку згодом продавалася, бо де п’яниця мав дістати гроші, щоб 
викупити це з лихварськими відсотками.

   
«ГРАЙ, КОБЗАРЮ, ЛИЙ, ШИНКАРЮ»

Як виглядав перший шинок у Данині – про це ні креслень не вдалося 
віднайти в архівах, ні зі спогадів старожилів з’ясувати. Проте варто 
припустити, що й тут ця споруда була типовою, розрахованою на багато 
років використання. А типову можемо уявити – їх раніше і малювали, і 
описувати не раз. 

Отож приміщення помітно відрізнялося від звичайної сільської хати за 
кількома ознаками. 

По-перше, було помітно видовжене (за рахунок прибудови однієї, а то 
й двох кімнат для житла корчмаря та сім’ї). 

По-друге, мало задній двір із критим заїздом мимо сіней та стайнею 
вглибині (там перепрягали коней, тримали сіно, яке корчмар продавав 
мандрівним візникам). 

По-третє, світлиця для відвідувачів мала бути великою: попід двома 
вікнами стояв зазвичай довгий стіл з такими ж довгими лавицями з двох 
його боків. Менший стіл-два стояли окремо. Замість печі – торгова стійка, 
за якою на полицях стояли різної ємності сулії, графини, посуд. Перекуска 
готувалася за ширмою або в іншій кімнаті. 

По-четверте, такою ж великою за розміром мала бути комора, сполучена 
зі світлицею. Тут у бочках чи великих суліях зберігалася оковита. Зазвичай, 
корчмар сам не займався самогоноварінням – для цього мав постійних 
постачальників із цього ж села. Окремі полиці були передбачені для товарів 
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дрібної торгівлі, які корчмар час від часу завозив з Ніжина чи Носівки. І ще 
було місце для речей, які бралися під заставу. 

Утім, у сусідів форма будови шинку, начиння в ній могли дещо 
відрізнятися. Єдиним спільним для всіх подібних закладів було гуляння і 
розпивання; частими гостями в шинках були кобзарі. 

Не маємо архівних свідчень щодо життя в шинку та довкола нього, 
але народна творчість десятками, сотнями строф донесла через віки ту 
атмосферу, що стабільно панувала тут. Для прикладу, ось витинка з народної 
пісні, яку доводилося чути в наших краях:

Од села, до села
Танці та музики;
Курку, яйця продала – 
Маю черевики…

Торгувать, шинкувать
Буду чарочками,
Танцювать та гулять 
Буду з парубками.
 
Немало із тих народних сюжетів переспівав у своїх творах 

найталановитіший виразник української долі і захисник українства 
Тарас Шевченко. Так, у його поемі «Гайдамаки» зримо постає картина 
бенкетування козаків в одному з таких шинків на Лівобережній Україні:

«Грай, кобзарю, лий, шинкарю!» –
Козаки гукали. 
Шинкар знає, наливає
І не схаменеться;
Кобзар вшкварив, а козаки – 
Аж Хортиця гнеться…
Кухоль ходить, переходить
Так і висихає… 

Ішли до шинку нерідко спересердя, будучи розчарованими, що не вдалося 
когось переконати, відстояти свою правду. Ось картинка. Втомлений із 
дороги кобзар, на прохання молоді перепочити на церковному майдані та 
заспівати «чогось веселого», завів невеселу, але вражаючу душі молодих 
думу про минуле славного козака Тараса Трясила і про безпам’ятство їхніх 
нащадків, які не знають навіть могил українських героїв, похованих поруч. 
Молодь ніби й слухала уважно, а потім враз переключилася на веселощі, 
пішла витанцьовувати навприсядки. Тому й гірко стало кобзареві від такого 
їхнього вчинку, тому й прямує він до шинку:

Краєзнавство
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Нехай буде отакечки!
Сидіть діти у запечку,
А я з журби та то шинку,
А там найду свою жінку,
Найду жінку, почастую,
З вороженьків покепкую. 

У ще одному переспіві народної пісні йдеться про нещасливу долю 
молодої дівчини, яку батьки, наперекір її волі, видали заміж за нелюба: 

Ой гоп, гопака!
Полюбила козака,
Та старого, та рудого – 
Лиха доля така.
Іди ж, доле, за журбою,
А ти, старий, за водою.
А я – та до шинку.
Вип’ю чарку, вип’ю другу,
Вип’ю третю на потуху, 
П’яту, шосту та й кінець.
Пішла баба у танець…

Окремий твір Великий Кобзар присвятив нещасливій долі жінки, яка 
з бажання жити краще послала чоловіка далеко на заробітки, а сама, не 
справившись із побутовими труднощами, спилася:

Ой я свого чоловіка
В дорогу послала,
А од шинку та до шинку
Стежечку проклала…

Повернувшись додому з чумацькою валкою, що ходила з волами в Крим 
по сіль, чоловік очманів від побаченого в хаті: голодні і голі діти лазили у 
запічку:

«А де ваша, діти, мати?» -
Сердешний питає. -
«Тату! тату! наша мати
У шинку гуляє». 

До щему актуальний, до речі, цей сюжет на тему нинішнього далекого 
заробітчанства. Тільки ролі батька й матері часом змінюються.
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ЯК СІЛЬСЬКИЙ СХОД ШИНОК ЗАКРИВАВ

Особливо пожвавилася діяльність шинків після скасування в Російській 
імперії 1861 року кріпосного права. Отримавши волю, а з нею власні 
земельні наділи з колишніх поміщицьких маєтностей, багато відучених від 
самостійного господарювання селян не знали, як усім тим розпорядитися. 
Дехто продавав землю та йшов до міста, дехто її закладав під ризиковану 
комерцію, а дехто й зовсім пропивав. Про це в літературі також знаходимо 
немало сюжетів. 

Шинкарі процвітали. Реєстр боржників у їхніх боргових книгах 
збільшувався. Урізноманітнювалися і форми замовлення все нових і нових 
кварт горілки в борг. Постійні завсідники цих закладів, не маючи грошей, 
почали закладати вже не смушкові шапки й свитки, як раніше, а дрібну 
живність із власного господарства: курку, гуску, а то й теля. Підбурювали 
до цього селян самі шинкарі – нічого не виробляючи власноруч, ніколи не 
маючи при садибі бодай якоїсь грядки, вони та їхні сім’ї завжди жили, як 
казали в нашому селі, «на широку ногу». Тому, наливаючи чергову пляшку в 
борг, шинкар задоволено записував боржникові то мішок картоплі, то кілька 
мірок борошна, то віз яблук. Наступного дня не давав на похмілля, доки 
бідолаха борг не верне сповна натурою. Почастішали випадки, коли шинкар, 
користуючись «контентністю» дуже захмелілого клієнта, приписував йому 
більший обсяг випитого, а отже, й боргу.

Спонукане неконтрольованою діяльністю шинків п’янство в селах усе 
помітніше впливає на перебіг справ у волосних судах. Про це переконливо 
засвідчує книга протоколів Володьково-Дівицького, що в Ніжинському 
повіті, волосного суду від початку 70-х років ХІХ століття. Випадки 
побиття невинних селян, крадіжки з домашніх господарств, сімейні чвари 
здебільшого виникали через пиятику. 

 Так поступово в селах краю наростало, передусім серед жіноцтва, 
невдоволення діяльністю шинків та поведінкою шинкарів. Скажімо, 
від Різдва й до Великодня 1877 року на столі Володьково-Дівицького 
сільського голови Федора Туника зібралося десятки заяв і скарг на шинкарів 
від місцевих мешканців. Громадська думка все більше схилялася до 
кардинальних дій: терпінню того, що дозволяли собі шинкарі, наставав край.

Люди вимагали загального волосного сходу. 
У Володьковій Дівиці такий сход відбувся 5 липня 1877 року. Сход був 

«соєдіньонним», тобто, з участю представників сіл, що підпорядковувалися 
волості: Данини і Шатури. Туди завчасно послали письмову петицію. 

На загальне обговорення і прийняття остаточної ухвали виносилися 
питання: чи дозволяти, чи заборонити євреям далі утримувати шинки в селах 
волості? Той факт, що на сход з’явилося понад дві третини представників 
домоволодінь, які мали право голосу, засвідчує: питання це направду на ту 
пору особливо загострилося. 

Краєзнавство
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За браком місця залишимо поза берегами розповіді перебіг емоційних 
виступів та обговорень у час того дійства на розбурханому центральному 
майдані волосного центру. Судячи з протоколу сходу, шалька терезів думки 
всієї громади однозначно схилялася у бік тих виступаючих, хто пропонував 
однозначне «заборонити». 

Далі – цитата з архівного документа майже півторастолітньої давності. 
Подаю перший абзац ухвали сходу в перекладі українською мовою, оскільки 
все волосне діловодство в українських селах велося тоді російською 
(стилістику документа збережено повністю):

«1877 рік, 5 липня. Ми, нижчепідписані Чернігівської губернії 
Ніжинського повіту Володьково-Дівицької волості, козаки і селяни всіх 
найменувань, сього числа, на скликання нашого сільського голови, на 
сумісному сході в кількості двох третіх домоволодінь для обговорення 
різних справ, що стосуються користі для товариства, обговорили предмет 
відносно утримуваних євреями питних закладів, що, як утримувачі оних, 
євреї роблять недобре, постійно брешуть жителям, обходяться з ними 
нечесно і недобросовісно, а тому на обговоренні цієї теми самі між собою 
одноголосно постановили: 

- просити начальство про заборону євреям утримувати питні заклади в 
с. Володькова Дівиця, в чому цей приговор постановив». () Решение схода 
села о запрещении еверям удерживать питейные заведения в с. Володьковая 
Девица // Ніжиньська філія ДАЧО. – Ф.1213. – Оп. 1. – Од. зб. 1. – Арк. 2 
(Володьково-Дівицьке волосне правління). 

Далі в цьому документі перелічуються прізвища, імена та по батькові 
всіх зареєстрованих учасників сходу. Список цей зайняв кілька сторінок 
ухвали, яку підписав сільський голова Федір Туник. 

За існуючими та той час у імперії приписами, документ цей, що мав назву 
«приговор сільського сходу», набирав чинності тоді, коли затверджувався 
начальником волості. 

І він був затверджений того ж дня. Цікаво сформульована власноруч 
написана резолюція волосного старшини Михайла Безжона: 

«Приговор цей складено поіменованими особами, які мають право 
голосу на спільному сході із загальної їх згоди в усьому на законній 
основі правильно. Тому приговор цей в книгу під №17 записати. В тому 
Володьково-Дівицьке волосне правління підписує і волосної печатки 
удостоює». (Там само. – Арк. 3).

За архівними документами не вдалося встановити, яку силу мала ця 
ухвала сходу волосного села з участю представників інших сіл волості для 
Данини. Шатури це не стосувалося, оскільки на ту пору шинку в цьому селі 
не було. За логікою речей, такий сход у Данині мав відбутися незабаром 
після Володьково-Дівицького. І рішення його мало було таким же, як і у 
волосному центрі. Бо, як і дівичан, євреї-шинкарі своїм здирництвом таки 
дістали й більшість данинців.
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Утім, така заборона і у Володьковій Дівиці, і в Данині тривала недовго. 
Адже житейський досвід потверджує: якщо на певне явище є сталий 
запит, то пропозиція обов’язково з’явиться. Отож шинок на Шинковій 
незабаром знову відчинив свої двері. З розповідей старожилів двері його 
були цілодобово відчинені аж до жовтневих подій 1917 року.

У нових політичних обставинах більшовикам не потрібно було питатися 
у сільського сходу про доцільність існування шинку. Заклад закрили, 
євреїв-шинкарів із села вигнали. Незважаючи на те, що в селі бракувало 
громадських приміщень, туди не відважувалися «поселити» ні сільську 
раду, ні оновлену на радянський лад «Проствіту», ні колбуд. Так той шинок 
і розвалювався на очах у громади.

* * * 
Тривалий час на цьому місці був пустир. І лиш по війні, коли з трьох 

данинських колгоспів (ім. Шевченка, ім. Петровського, ім. Ворошилова) 
зробили один, на місці знаного в цілій окрузі Данинського шинку спорудили 
нове, велике на той час, приміщення – під контору для укрупненого колгоспу, 
який назвали «Дружбою». Обіч від неї, праворуч, над самим спуском 
до Жолоба, примостили сільську пожежну. За неї правила ручна бочка-
водокачка, стягнута на підводу. Поряд неї стояла коняка, яка була закріплена 
за тією водокачкою. Жартували в селі, що служба в тієї коняки – курортна. 
Всі інші колгоспні коні – на полях та фермах щодня упрівають, а «пожеж-
ниця» відлежується на вигоні (тут колись паслися гніді заїжджих до шинку 
подорожніх), чекає, поки щось у селі загориться. Місяцями чекала без діла.

Сталося так, що упродовж усіх 60-х років це місце в Данині, як і колись, за 
роботи шинку, було найбільш людним. І не через колгоспну контору, а через 
перший у селі телевізор, який поставили в окремому кабінеті, що називався 
партійним, якраз перед обідом 12 квітня 1961 року. Все село збіглося тоді 
дивитися політ у космос Юрія Гагаріна. Відтоді вечорами на той «голубий 
вогник» міг прийти кожен охочий – двері парткабінету були відчинені 
допізна. Найбільша радість була підліткам, які мешкали, як і автор цих 
рядків, на цій же вулиці: лиш з двору, та й побіг «на телевізор». На початку 
70-х, коли телевізори стали з’являтися в хатах колгоспників, просвітницька 
місія того колгоспного парткабінету була вичерпана.

Дивний збіг обставин: тепер, як і майже сто літ тому, коли остаточно 
закрили шинок, на цьому місці Данини знову порожньо. Помітно постарілу 
контору колгоспу розвалили ще наприкінці 80-х, коли прямо посеред 
поля між Даниною та Шатурою збудували нову – для спільного колгоспу 
«Жовтнева революція». (Про ту гучну будову, як і невдалу історію зі 
спільним між шатурянами і данинцями колгоспом, варто розповісти 
окремо). Пустир той, щоправда, трохи скрашують кілька старовинних 
ялин, що були свого часу своєрідним символом колгоспного села – їх, що 
піднялися високо у центрі Шинкової, було видно здалека.

Краєзнавство
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І ще одна деталь: цю вулицю, що упродовж століть називалася Шинко-
вою, перейменували перед війною. Зазвичай, головні вулиці в наших селах 
у радянську добу називали ім’ям Леніна. Дивним чином цього не зробили 
в Данині – назвали іменем Тараса Шевченка. Може тому, що районні 
начальники порахували негожим ділом ім’я вождя увічнювати на вулиці з 
такою репутацією. Є в Данині й Леніна (і досі), але, знову ж таки, в дивному 
місці – бічна, коротка, тупикова, далеко від центру, по якій і транспорт не 
їздить.   

 
ЧОМУ ШИНОК ПОСТУПИВСЯ ГАШТЕТУ 

Згадуючи мені, малому, на початку 60-х років минулого століття шинок 
на Шинковій, моя бабуся Олена, яка молодою вийшла заміж із Данини в 
сусідню Шатуру, але до кінця свого життя дуже любила село свого дитинства 
і юності, висловилася про той заклад просто і мудро: «То, внучку, був добрий 
пристанок. Та не для всіх. А лиш для подорожніх та слабкодухих. То й добре, 
що його вже нема в нашій Данині». 

Знала б бабуся Олена, що в нову пострадянську епоху, яка настане на 
початку 90-х років минулого століття, в село знову повернуться шинки – 
лише в іншій іпостасі. Та й з іншими, вже своїми, власниками. 

У знекровленій духовно та й матеріально Данині, де в колись перепов-
неній середній школі стабільно від першого по десятий було по два класи 
– «а» і «б», налічується нині трохи більше 20 учнів, тепер два питні заклади. 
Один, навпроти колишньої аптеки, зовсім новий, спеціально споруджений 
своїм, данинським, власником. Інший розмістився ще «центральніше», 
прямо під боком відновленої церкви, в колишньому сільмазі. Потреба в 
такій крамниці в селі з роками відпала: запити на одяг та інші побутові 
дрібниці тепер повністю задовольняє щотижневий базар, що за принципом 
пересувного рухається всі сім днів селами Лосинівського куща: в Данині 
базарний день – середа. Прямо тут, на майдані, біля церкви. 

 Цього разу ніхто ні в кого вже не питав, по якому боці від церкви та 
на якій відстані можна відкривати ці пивниці. Та й від  української назви 
«шинок» у селі несподівано дружно відмовилися. Тепер так же дружно й 
бездумно, як і замовляють тут доставлювану з Ніжина чи не щодня горілку, 
називають ці два заклади чужим і незрозумілим словом – гаштет. Це, як у 
тої «великорозумної» недовченої учениці приватного «пансійону» Проні 
Прокопівни, – щоб по-модньому, аби не по-нашому. 

… Історія нічого не вчить тоді, коли її через лінощі й байдужість не хочуть 
пізнавати. 

м. Київ
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МАНДРІВКА В МОЛОДІСТЬ

До 125-річчя від дня народження Павла Тичини

«Мандрівку в молодість», як відомо, подарував читачам Максим Риль-
ський. До речі, той дарунок приніс авторові не стільки теплих відгуків, 
скільки… прикрощів. Вульгарно-соціологічна критика не проминула нагоди 
причепитися до цілком нейтрального вислову «нікого з друзів не зустрів» 
(цитую з пам’яті). Так поет висловив свій смуток з приводу проминулої 
молодості. Але ж коли дуже хочеться показати, що можеш класика хвиць-
нути безборонно і тим наче вивищитися над ним, то завжди можна привід 
знайти. Так ось тоді Рильському аж надто запопадливий критик закинув: 
а кого ж, мовляв, міг зустріти поет – виходець не з робітничо-селянського 
середовища, а з буржуазно-ліберальної інтелігенції. Тієї, щодо якої був по-
пулярним епітет «гнила»…

Але зараз мова не про це. Мова про віртуальну мандрівку в молодість 
автора цих рядків. І подарував йому цю мандрівку інший класик – Павло 
Григорович Тичина, від дня народження якого у січні 2016 минає 125 років.

Переді мною випущений 1965 року видавництвом «Молодь» збірник 
«Пісня полеглих –  в строю», титульну сторінку якого ви бачите. А поруч 
– автограф Павла Григоровича Тичини, який 25 червня того ж 1965 року 
надіслав до редакції бобровицької районної газети «Жовтнева зоря» цей 
збірник. Як написав, «на відзив».

Порадившись із редактором газети Володимиром Нємченком, ми вирі-
шили не рецензувати вірші поетів, які полягли на фронтах, а просто 3 липня 
того року передрукували вступну статтю Павла Тичини «Чисті, хоробрі 
серця», якою збірник відкривався.  

Кілька слів щодо автографа поета. Він не лише передає «привіт сердечний 
працівникам редакції», а ще й називає газету «прекрасною». 

Гріх сперечатися з класиком, але на правах відповідального секретаря 
редакції тогочасної «Жовтневої зорі» можу сказати, що епітет «прекрасна» 
– швидше данина земляцької поваги до журналістів, ніж реальна оцінка 
типової «районки» шістдесятих років минулого століття. Але газета, яка 
писала про рідні поетові місця, зокрема про його Піски, була для нього 

Ювілеї
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справді «гостинцем». Регулярно надсилати її на домашню адресу Павла 
Григоровича ми почали (на його прохання) після моїх відвідин поета 24 
жовтня 1963 року. Про цей візит до знаменитого земляка я писав у тій 
же «Жовтневій зорі» 19 листопада 1963 в матеріалі «Солов’їна палітра». 
Для сучасних журналістів варто пояснити, чому так неоперативно зробив 
матеріал. Справа в тому, що в ті часи ілюстрації в газетах відтворювалися 
через цинкові кліше. А ті для бобровицької райгазети ми замовляли в Києві. 

21 липня 1965 року, тобто менше ніж через три тижні після передруку 
статті П. Тичини, він разом із дружиною Лідією Петрівною відвідав Піски. 
Я не зміг поїхати на зустріч із поетом, оскільки як відповідальний секретар 
мав напередодні випуску газети (вона виходила тричі на тиждень, у тому 
числі і 22 липня того року) чергувати в друкарні. Та й хто ж тоді знав, що 
той візит до рідного села буде для Павла Григоровича останнім?

Про відвідини Пісок 31 липня написав фотокореспондент Борис Потьом-
кін. А 7 серпня газета опублікувала його фото Павла Тичини в оточенні юних 
пісківців. Та світлина потім була вміщена на 189 сторінці чернігівського 
тому «Історії міст і сіл УРСР», випущеного в Києві 1972 року. 

Навряд чи доведеться колись повернутися до збірника «Пісня полеглих 
– в строю», тому хочу навести з нього вірш Леоніда Левицького. Ось він:

Як пишу, задумаюсь частенько
Над листком газетного паперу:
Де тепер Михайло Ігнатенко,
Моринець не знати де тепера?
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Може, я про них узнаю згодом,
Земляка зустрівши на війні.
Десь читають вірші у походах,
У боях виношують пісні.

Володіть і словом, і багнетом,
Між смертей співати про життя,
Бути і солдатом, і поетом
Ви навчились, хлопці, до пуття!

… А коли б зійшлись ми знову троє,
Побрели б до моря по траві,
Хоч на півгодини, – перед боєм
Почитати вірші фронтові.

  Мала земля, червень 1943 р.

Чому саме цей вірш привернув мою увагу? Михайло Ігнатенко, який 
вчився з Леонідом Левицьким у Київському державному університеті і 
став автором вступного слова перед добіркою віршів свого полеглого на 
фронті однокурсника, певний час жив і працював у Чернігові. Одна з його 
поетичних збірок, випущена 1957 року, має назву «Деснянські весни». Авто-
рові цих рядків випало зустрічатися з її автором. Так само, як і з Пилипом 
Моренцем, який приїздив до райцентру Варви, звідки був родом.

Олександр ОЛІЙНИК,
м. Чернігів

Ювілеї
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 УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НЕПРИКАЯНИХ ДУШ

 Попри власні свої стихійні й техногенні нещастя, Країна Світанкового 
Сонця сьогодні, в час виборювання Україною державності в умовах вій-
ськової агресії з боку Росії, надає нам, українцям, можливу допомогу, що 
головне, не тільки фінансову, але і моральну, духовну, на яку наша відкрита 
душа відгукується завжди щиро. Про це, власне, і піде далі мова.

 Невтомний і напрочуд плідний, відомий перекладач Іван Петрович 
Бондаренко останнім часом порадував вишукану літературну громадськість 
своїм новим виданням. 2014 рік увінчався також виданням у перекладах 
з японської, з передмовою та коментарями І. П. Бондаренка несподіваної 
книги «Неприкаяні душі: Антологія поезії японських мандрівних поетів – 
д з е н-буддистів (ХІІ-ХХст.)».

 Увазі шанувальників японської поезії, про що йдеться в анотації, про-
понується двомовна антологія кращих творів японських мандрівних поетів 
– дзен-буддистів, неперевершених майстрів поетичного слова ХІІ – ХХ ст., 
таких як Сайго-хосі (1118 – 1190), Доген (1200 – 1253) та особливо цікавих 
– Ікко Содзюн (1394 – 1411), Банкей Йотаку (1622 – 1693), Татібана Акемі 
(1812 –1868), Танеда Сантока (1882 – 1940), Одзакі Хосай (1885 – 1926) та 
ін. – усього півтора десятка митців. Оприлюднив антологію Київський ви-
давничий дім Дмитра Бураго. Проілюстроване видання 35-ма японськими 
репродукціями в чорно-білому варіанті, серед яких – графічні портрети 
поетів, фото декого з них, пейзажі Країни Світанкового Сонця тощо.

 Приємним є і той факт, що видання «Неприкаяні душі» визнано най-
кращим у номінації «Хрестоматія» у Всеукраїнському рейтингу «Книжка 
року 2014». П’ятнадцять презентованих поетів у цьому виданні практично 
представлені своєрідними, хоча за обсягом доволі різними, розділами солід-
ного тому на 660 сторінок з біографіями кожного неприкаяного мандрівця 
та вичерпною спільною передмовою, в якій з наукового боку розглядається 
своєрідність поетичних жанрів і художнього стилю митців, також їхні оче-
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видні здобутки і засоби вираження, що надають чіткої виразності кожному 
з них, їхнім нев’янучим і вишуканим поезіям.

 Та перш за все, учений-орієнталіст достатньо приділяє уваги виникнен-
ню, розвиткові й впливові д з е н-б у д д и з м у на духовність, культуру й 
мистецтво Японії: засновники ж японського дзен-буддизму (в поезії) Ейсай 
і Доген одним із основних його принципів проголошували принцип зану-
рення у власну сутність (душу), а також ідею самоспостереження та культ 
с а т о р і як першого ступеня н і р в а н и – стану душевного спокою і рівно-
ваги, відчуття внутрішнього просвітлення тощо. У свою чергу дзен-буддизм 
сприяв у Японії ХІІІ ст. такого філософсько-етичного явища японської 
історії та культури, як «б у с і д о» – дослівно з японської: «шлях воїна», 
«шлях самурая» – своєрідного кодексу честі, системи принципів моралі і 
правил життя «японського козацтва», що мало і має донині суттєвий вплив 
фактично на всі сфери життя японців. Цим питанням, як і дослідженню 
японської поезії, багато уваги приділяв і продовжує приділяти ряд відомих 
учених світового рівня, доносячи світові про значні здобутки японської 
цивілізації та її талановитого й працелюбного народу. 

 Далі в передньому слові йдеться про те, що не всіх представників За-
ходу зачаровує і приваблює «ненав’язлива» й «мовчазна» японська поезія, 
сутність якої справді іноді тяжко збагнути нашому прагматичному читачеві. 
Основною причиною цього нерозуміння й несприйняття іншого художньо-
образного світобачення є кардинальні відмінності між культурами Заходу і 
Сходу. Окрім традиційної диференціації цих культур за ознакою: «культура 
сорому» – «культура вини», ці культури розмежовуються ще за принципом 
«ширококонтекстові культури» – «вузькоконтекстові культури»: у широ-
коконтекстових головна інформація зосереджена в довкіллі або в людях, 
залучених до внутрішньої взаємодії, і лише незначна частка інформації 
міститься у словесному повідомленні. У вузькоконтекстових культурах, 
навпаки, усне повідомлення зосереджує у своєму складі переважний обсяг 
інформації і дуже незначна частка її міститься в контексті.

 За своєю д з е н – це мистецтво людини вглядатися всередину себе, воно 
показує шлях, що веде до свободи, хоча й відрізняється від мистецтва, коли 
дзен-буддист певною мірою також є митцем, який перетворює власне життя 
на акт творчості. Секрет дзен-буддизму полягає в тому, щоб пам’ятати: жит-
тя проявляється найяскравіше тоді, коли ми не чіпляємося за нього всіма 
своїми почуттями чи допитливим розумом. Доторкніться і відійдіть! При-
чина в тому, що все – ефемерне, усе, що живе і рухається – недовговічне…

 Популярність японської поезії малих форм, як мовить І. П.Бондаренко, 
у сучасному світі і зокрема в Україні, є надзвичайно високою. Неухильно 
зростає також зацікавленість мешканців країн Заходу до буддизму в цілому 
і дзен-буддизму зокрема. Зібрана в цій антології поезія японських мандрів-
них поетів не є поезією про буддизм. Це своєрідний погляд на світ і життя 
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відомих японських митців поетичного слова – прихильників дзен-буддизму. 
Звичайно, для сприйняття вишуканої японської поезії від нас потрібна 
певна не тільки зацікавленість, а й відповідна налаштованість, «оскільки 
ґрунтується вона на засадах, відмінних від традиційної європейської сис-
теми цінностей і моралі».

 Сайгьо-хосі (Сато Нарікійо, 1118 – 1190) – провідний японський поет, 
життя якого пересипане легендами. Виходець із військової родини, отримав 
ґрунтовну освіту, мав чудову перспективу залишитися при імператорсько-
му дворі, але у 22-річному віці покидає службу, родину, столицю і починає 
життя мандрівного поета-ченця. Ставши ченцем, Сайгьо подався в гори, де 
віддався усамітненому спогляданню й творчій праці, не покинувши повністю 
світського життя: обмінювався віршами з давніми знайомими, брав участь 
у столичних поетичних турнірах, удавався також до «поетичних змагань 
з самим собою» – дзіка-авасе, здійснюючи їх у своїх самотніх мандрах, 
занотовуючи їх у вигляді окремих збірочок: «Мімосусо-ґава ута-авасе» 
(«Поетичне змагання на річці Мімосусо», 1187 р.) та «Міягава уте-авасе» 
(«Поетичне змагання на річці Мія», 1189 р.).

 Тридцять років Сайгьо прожив на горі Коя – священному місці при-
хильників буддизму, а останні роки – у провінції Ісе, серед численних 
синтоїстських храмів. Помер у 72 роки.

 В історію літератури Сайгьо, як пише І. Бондаренко, увійшов нова-
тором у поезії жанру в а к а, сміливо розширивши коло традиційних тем, 
збагативши палітру художніх образів, сприяв демократизації мови поезії, 
зробивши її простішою та зрозумілішою. Пізніше творчість Сайгьо Норікійо 
вплинула на поезію х а й к а й, її високо цінував Мацуо Басьо. До нашого 
часу збереглося понад дві тисячі поетових віршів жанру танка, а також  
кілька його поем-ренга.

 ***
 Людське життя –
 Лише одні страждання
 На цьому світі,
 Втіха теж одна –
 На кращу долю в іншім сподівання.

***
Напевно, ти
Ще й досі тужиш, друже,
За тим, хто нас покинув назавжди́,
А заодно –
І світ цей осоружний.

Ось такими взірцевими творами Сайгьо-хосі намагався охопити сенс 
свого мандрівного життя у не надто привабливому світі.
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 Доген (1200 – 1253) – один із основоположників дзен-буддизму про-
славився своїм виключним поетичним талантом. Позашлюбний син одного 
з високопосадовців рано став круглим сиротою. Тринадцятирічним під-
літком прийняв постриг, ставши ченцем буддійського храму. Сімнадцяти-
річним юнаком Доген навчається в храмі Кеннін, звідки в 1223 році разом 
зі своїм навчителем потрапляє до Китаю, де відвідує в монастирі школи 
ч а н ь-буддизму, на засадах якого невдовзі постане японський дзен-буддизм. 
Повернувшись на Батьківщину, Доген засновує новий напрям буддизму – 
д з е н, коріння якого сягають інтуїтивістських шкіл буддійської медитації 
Індії та Китаю. У сорокасемирічному віці Доген отримує посаду наставника 
регента – сьогуна, але через десять років присвячує решту свого життя роботі 
викладачем та написанню релігійних трактатів. 

 Завдяки зусиллям Догена, виник новий напрям у японській літературі 
Годзан-бунгаку, який згодом породив поетичні жанри р е н г а та х а й к у
і численні види прикладного мистецтва та спорту: ікебану (аранжування 
квітів), ч я-н о ю (чайну церемонію), б о н с а й (вирощування карликових 
дерев), к а р е с а н с у й («сухі» сади), с у м і е (монохромний живопис),  
к е н д о (мистецтво фехтування мечем)…

 Як зазначає учений-перекладач, одним із кращих зібрань творів Догена є 
збірка «Сьобо-гендзо», що містить бесіди та нотатки на теми чернечої прак-
тики, філософії, релігії, проблем буття, часу тощо. Доген при цьому часто 
використовував рідну мову, передаючи свої думки у притаманному йому 
стилі – лаконічному, переконливому, в якому писав і власні поетичні твори.

 ***
 Закон – мов мушля із глибин,
 Що хвилі
 З крутої скелі в море прагнуть змить,
 Але зробити це
 Вони безсилі.

 Це – перша із десяти заповідей Догена, закарбованих у віршах- в а к а, 
в яких сповідуються усталені принципи: 1. Передача того, чого бракує в 
написаних текстах; 2. Не покладатися на писемні знаки; 3. Погляд на Скарб-
ницю Істинного Закону; 4. Вишукане серце нірвани; 5. Споконвічний образ; 
6. Воістину, серце – це і є Будда; 7. Відповідність відсутності – виявлене 
серце; 8. Істинне бачення, набуте вже при народженні; 9. Зникнення істинно 
сущих людей у десятьох напрямках; 10. Дух хмаринки бачить дух персика.

 Остання – втілена у вишукану танка:

  ***
 Жартуючи,
 Шептав весняний вітер
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 Квітучим персикам,
 Що квітнимуть довік
 На їх гілках ніжно-рожеві квіти.

Особливу увагу привертає до себе дзен-буддійський чернець, поет, ху-
дожник, засновник відомої школи монохромного живопису Сога, непере-
вершений каліграф, майстер чайної церемонії, режисер театру Іккю Содзюн 
(1394 – 1481). П’ятирічним хлопчиком він потрапляє у навчання до ченця, 
формувався в шляхетному культурно-духовному середовищі, де опанував 
такі популярні поетичні жанри як р е н г а  та  х а й к у, різноманітні види 
прикладного мистецтва, спорту. Там талановитий юнак удосконалює свої 
природні здібності, на що звертає увагу І. Бондаренко, і досягає високого 
рівня майстерності в написанні власних поетичних творів, а також у калі-
графії, живописі та інших видах мистецтва…

 Тридцятидворічний митець Ікю Содзюн, відмовившись від монастир-
ського життя, вирушає в мандри, які тривали майже 30 років. У 77-річному 
віці митець несподівано палко закохується у сліпу двадцятирічну дівчину 
Морі, яка дала справжнє щастя йому в останні 10 років життя, подарувавши 
доньку.

 Учений-японіст підкреслює, що неперевершений автор гумористичних 
віршів, автор елегантної еротичної поезії, достойний коханець і щирий 
шанувальник жіночої краси, який прославився своїми екстравагантними 
вчинками та пригодами, Іккю Содзюн поступово набуває надзвичайної 
популярності, тим часом поступово перетворюючись на своєрідного фоль-
клорного героя. Збірка оповідань, яка була видрукувана майже через 200 
років після його смерті, користувалася незмінним попитом серед читачів 
протягом кількох століть. У наш час Іккю Содзюн став героєм надзвичайно 
популярних як у Японії, так і за її межами комічних сюжетів.

 Деякі вишукані поезії митця, подані для ілюстрації, говорять самі за себе:

 ***
 Душа людини!
 Як опишеш душу?
 Бракує слів… Вона – мов вітру шум
 У кронах сосен
 На малюнку тушшю.

 ***
 Якщо цей світ
 Оманливим вважати,
 То і словам
 Про неминучу смерть,
 Можливо, теж не варто довіряти?
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 ***
 Де мешкає страхіття,
 Котре зветься
 Дияволом?
 Домівкою йому
 Слугує злих людей жорстоке серце.

 Несподівано в антології представлені трійко митців-мандрівців: Іїо 
Согі (1421 – 1502) – найвідоміший майстер жанру р е н г а, Сьохаку (1443 
– 1527), хто писав поезії в жанрі т а н к а та розробив і втілив у власних по-
етичних творах нові правила композиції поем-р е н г а, які детально описав 
у поетологічному трактаті «Сьохаку коден» – «Подарунок від Сьохаку», й 
Сотьо (1448 – 1532) – талановитий поет, автор понад 600 віршів, написаних 
у жанрах танка, ренга, вакан-ренку, тьока тощо. Як прихильник і послідовник 
ідей Іккю Содзюна, поділяючи й підтримуючи його заклики до об’єднання 
різних буддійських шкіл, водночас пропагував стиль його життя.

 Митці створили й залишили після себе «Мінасе сан-гін хяку-ін» – сто 
віршів трьох поетів із Мінасе (1488 р.) – одну з кращих і типових для япон-
ської поезії ХV ст. колективних поем, написаних у жанрі р е н г а та «Юяма 
сан-гін хяку-ін» – сто віршів трьох поетів з гори Юяма (1491 р.) Це – також 
їхня колективна поема. 

 Знаковим є те, що окремі вірші в поемах р е н г а об’єднуються в нероз-
ривне ціле шляхом аналогії, зіставлення або протиставлення попередньому 
віршеві, що дозволяє авторові наступного вірша на свій розсуд змінювати 
напрям поетичної думки попередника.

 Банкей Йотаку (1622 – 1693) – дзен-буддійський чернець, поет, філо-
соф, художник-каліграф народився в багатодітній сім’ї сільського лікаря. 
Прийнявши постриг, тривалий час жив відлюдником у горах, а потім про-
тягом чотирнадцяти років мандрував країною, відвідуючи буддійські храми. 
Митець дотримувався «концепції абсолютного буття як ненародженого», і, 
як пише І.Бондаренко, найвища мудрість (санскр.: «праджня») притаманна 
кожній людині з миті її народження, а пробуджується вона тоді, коли ми усві-
домлюємо свою безперечну тотожність з Буддою, перестаємо протиставляти 
йому своє власне «я». У 1672 р. Банкей став настоятелем храму і залишався 
на цій посаді майже до смерті, десь через півстоліття після чого імператор 
Японії присвоює йому почесний титул «Наставника країни» (японською: 
«Кокусі»), і водночас була видана збірка творів митця «Банкей дзен-сі 
гороку» – «Висловлювання Вчителя д з е н Банкея», куди потрапив і відо-
мий цикл поезій «Пісні млина» – «Усухікі ута», опублікований в антології:

 Вогонь узимку
 Нам дарує втіху,
 Вогонь улітку
 Вже не втіха – лихо!
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Стисло, афористично викладає поет свої думки.

 Багатим ставши,
 Зневажаєш бідних.
 Невже забув, що ти колись і сам
 Не знав, чи будеш цього дня обідать?

Направду, такі сентенції є вічними.
 Чи не найсолідніше в антології представлений найвідоміший японський 

поет жанру х а й к у (х о к к у) Мацуо Басьо (1644 – 1694). Народився поет 
у селі Уено в родині безземельного самурая, отримав ґрунтовну освіту. 
Будучи відомим поетом, у 1672 році назавжди покидає родину, спочатку 
перебравшись до Кіото, а через три роки – до Едо (Токіо). Там Басьо бере 
участь у численних конкурсах на складання віршів-р е н г а – своєрідних 
колективних поем і стає відомим серед численних прихильників поезії 
Х а й к а й – р е н г а. Згодом він створює, як пише І. Бондаренко, власну 
школу х а й к а й, до якої увійшли численні учні та послідовники. 

 Після знищення пожежею взимку 1682 р. його «Бананової хатинки», 
поет багато років подорожує по країні, іноді повертаючись до Едо, щоб 
знову вирушити в мандри.

 Крім віршів, Мацуо Басьо залишив низку ліричних щоденників. Твор-
чість поета після його смерті стала зразком для наслідування багатьма по-
коліннями японських поетів, а сам Басьо удостоївся честі бути пошанованим 
«патріархом поезії жанру х а й к у», «видатним майстром поетичного слова», 
«Великим Учителем». Удячні шанувальники йому спорудили величний 
курган слави. Три вірші Басьо стали «народними».

 ***
 Невже заснула,
 Душу солов’ю довіривши свою,
 Верба плакуча?

 ***
 Кістки посеред поля!
 Вітру подих
 Все тіло аж до серця пронизав.
 
***
 Роса спадає,
 Як би я хотів
 Відмити нею світ цей шолудивий.
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Такі от шедеври безсмертного Мацуо Басьо.
 Своєрідно й оригінально заявляють про свою творчість в антології: 

Хатторі Рансецу (1654 – 1707), Кікаку (1661 –1707), Хакуін Екаку (1686 
– 1768), Рьокан (1758 – 1831). Всі вони – визнані класики чудової поезії 
Країни Світанкового Сонця.

 Рьокан (1758 – 1831) – видатний поет, філософ, каліграф, народився в 
невеличкому рибальському селі у заможній родині старости села, місцевого 
синтоїстського священика, який покінчив життя самогубством. Одначе 
всі семеро дітей отримали гарну освіту. Сам Рьокан до вісімнадцяти років 
навчався в конфуціанській школі, де досконало вивчив китайську мову й 
літературу, а також філософсько-релігійні трактати Конфуція, Лао-цзи 
(китайських) та Кукая, Сайтьо, Ейсая, Догена (японських філософів і ре-
лігійних діячів).

 У 1779 р. Рьокан приймає постриг і стає дзен-буддійським ченцем. У 
храмі поет провів майже 12 років, після чого протягом шести років подо-
рожує країною, ретельно вивчає буддизм, знову вирушає в дорогу, просить 
милостиню, ночує, де прийдеться. Згодом недалеко від свого села, поруч 
із джерелом він будує собі крихітну домівку із хмизу й трави, яку назвав 
«Гого-ан» («п’ять мірок рису»), в якій прожив майже 20 років. У своїх віршах 
Рьокан скаржився на своє нелегке життя гірського самітника:

 ***
 До ранку хмиз
 Палю у курені,
 Рятуючись від холоду у горах,
 Що дошкуляє
 Кожну ніч мені.

 У 69-літньому віці Рьокан знайомиться з 27-річною розлученою красу-
нею монашкою, закоханою в його поезію, що обожнювала Рьокана і щиро 
кохала до кінця його днів, ставши для поета кращим другом і вірною тур-
ботливою служницею.

 Через кілька років по смерті з’явилася друком книга поетичних творів 
Рьокана під назвою «Роса на лотосі» – («Хатісу-но цую»). Окрім великої 
кількості китайськомовних віршів (кансі), до творчого спадку поета, як за-
значає І. П. Бондаренко, належать близько 1300 танка, кілька сотень хайку 
і 90 тьока («довгих пісень»).

 Рьокан виступав проти схоластичних догм традиційного буддизму, вба-
чаючи сенс життя в самопізнанні людини, цінуючи та оспівуючи найпростіші 
людські почуття: радість і журбу, втіху і смуток, дружбу і самотність, любов 
до рідної природи, батьківського краю, уміння співчувати.
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 ***
 Якщо мене спитають, де мій дім,
 «Він – за мостом
 Через Небесну річку
 В долині зір, на сході», –
 Відповім.

 ***
 Що я залишу в спадок?
 Навесні – 
 Вишневий цвіт,
 Улітку – спів зозулі
 І золото кленове – восени.

 ***
 Украв усе
 З моєї хати злодій,
 Але залишив місяць у вікні!

 На думку І. Бондаренка, Рьокан свідомо й зумисно залучав архаїчні 
епітети макура-котоба до текстів своїх віршів, стилізуючи мову власних 
поетичних творів.

 Він повністю поділяв і намагався втілити у життя всі основні засади 
японського дзен-буддизму. 

 Татібана Акемі (1812 – 1868) – відомий поет Японії, народився в родині 
заможного купця, торгівця папером, але рано втратив батьків, після чого 
був прислужником, а також навчався в монастирі, де отримав гарну освіту. 
У 21-річному віці полишає монастир, потрапляє до Кіото, де поглиблено 
вивчає поетику. Потім, як пише перекладач, повертається додому, одру-
жується й деякий час займається торгівлею, водночас продовжуючи на-
вчатися мистецтву поезії. Та, усвідомивши, що його покликанням є поезія, 
Татібана Акемі все залишає і сам оселяється у крихітній хижці, яку назвав 
«Солом’яною» («Варая»), і присвячує весь свій час творчості та досліджен-
ню антології «Ман-йо-сю».

 За життя побачили світ його три поетичні збірки, а найголовнішу через 
десять років після смерті поета видав його син. Особливо яскравим виявився 
поетичний цикл «Вірші про мої радощі» («Докуракугін»).

 
***
 Яка це радість!
 В хижці серед гір
 Узяти пензлик в руку
 І відчути,
 Як думка наче ллється на папір.
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 ***
 Яка це радість! –
 Книгу розгорнути,
 І рідну душу раптом розпізнать
 У письменах часів

   Давно забутих.

 Танеда Сантока (1882 – 1940) народився в сім’ї заможного землевласни-
ка. Мати поета покінчила життя самогубством, коли підлітку виповнилося 
десять років. По закінченні школи майбутній поет вступив до університету, 
звідки згодом його відраховують за постійні прогули, спричинені п’янством.

 У 1909 році поет одружився, але після народження сина розлучається і 
назавжди залишає родину. Поступово займається літературною діяльністю. 
Через сімейні трагедії, що призвели його до нервового зриву, після одужання 
поет повертається до родини, допомагає своїй дружині тримати крамницю, 
але знову починає безпробудно пити і кидається під потяг. На щастя, спроба 
самогубства не вдалася. Поета підібрали ченці дзен-буддійського храму, 
де він у віці сорока двох років отримує звання священика і тривалий час 
подорожує, коли він подолав 35 тисяч кілометрів, без грошей та їжі, пише 
свої поезії. Помер у власноруч зведеній хижці.

 За життя поет видав кілька збірок віршів-хайку, але справжня слава й по-
пулярність прийшли вже після смерті: його вірші перекладені англійською, 
французькою, німецькою та іншими європейськими мовами:

 ***
 Пряма дорога
 Смуток 
 Навіває.

 ***
 Квітують 
 Вишні
 Поблизу в’язниці.
 
***
 Радіючи,
 Що й досі ще живий,
 Черпаю воду!

 Завершує антологію «Неприкаяні душі» відомий поет, прихильник 
вільного стилю Одзакі Хосай (1885 – 1926), який прожив коротке життя, 
сповнене безлічі розчарувань, зневіри й стількох невдач та лиха, що виста-
чило б на кілька людських життів, як пише І. П. Бондаренко. Поезія була 
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його єдиним притулком, його гаванню, в якій поет ховався від життєвих 
негараздів, негод і штормів.

 Одзакі Хосай закінчив кілька навчальних закладів, разом з тим і один з 
престижних університетів Японії, одружився, працевлаштувався 1912 р. в 
столичну страхову компанію, однак невдовзі був звільнений через постійні 
конфлікти з колегами по роботі, п’янство та прогули.

 У 1920 році Одзакі Хосай у пошуках ліпшої роботи потрапляє до Кореї 
та Маньчжурії, звідки в 1923 р. повертається тяжко хворим, без копійки 
за душею та проклятий близькими й колишніми друзями, обирає життя 
волоцюги й мандрує по Японії від одного храму до іншого. Зупиняючись 
у тому чи іншому храмі, в намаганні кинути пиячити, працює сторожем чи 
прибиральником, порядкує на цвинтарі, запалює нічні ліхтарі тощо. Од-
нак, укотре, зривається, і його виганяють із храму. Зрештою, виснажений і 
невиліковно хворий на сухоти Хосай приймає чернечий постриг і в 1924 р. 
поселяється в дзен-буддійському храмі.

 Дотримувався в поезії х а й к у вільної строфічної форми, чому перша 
збірка поета побачила світ лише після його смерті. Японські читачі в його 
творах відкрили для себе настільки пронизливий, гострий і щирий біль, 
що його ім’я стало символом людського страждання, символом знівеченого 
жорстокими законами суспільства життя пересічної людини, яка приречена 
на нікчемність, самотність і смерть.

 ***
 Дружину висваривши,
 Вискочив надвечір
 І почвалав світ за́ очі під сонцем. 

 ***
 Безперестанно
 Вітер крижаний
 Мої закляклі вуха зачіпає.

 ***
 Закляклими на холоді здаються
 Не тільки квіти,
 А й від квітів тінь.

 Тяжко не погодитися з висновком ученого-японіста, що вірші Одзакі 
Хосая і справді часто сприймаються як зойк душі приреченої на смерть 
людини. Але цей зойк – не виклик і навіть не докір, а радше стогін безпо-
радності та розпачу, стогін душі поета від нестерпного болю й туги за марно 
прожитими роками і загубленим життям.
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 Надзвичайно доречними у антології є вичерпні коментарі, складені 
І. П. Бондаренком. А завершує це ошатне видання список використаних 
першоджерел та довідкової літератури, яких налічується близько ста.

 Особливою приємністю є те, що перекладач доклав максимум зусиль і 
переважну більшість творів антології запропонував у римованому варіанті, 
чим наблизив японську поезію до української поетичної традиції.

 І насамкінець хочеться сказати слово про самого перекладача, якому 
ц. р. випадає кругла дата, а саме – 60! Іван Петрович Бондаренко народився 
6 жовтня 1955 р. у м. Коропі на Чернігівщині. У 1978 р. закінчив Петербурзь-
кий (Ленінградський) університет, аспірантуру (1987 р.) та докторантуру 
(1999 р.) Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри китайської, корейської та 
японської філології, заступник директора Інституту філології Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. Автор понад 200 опублі-
кованих праць, серед яких наукові статті, навчальні посібники, підручники, 
українсько-японські та японсько-українські словники, монографії тощо.

 Багато часу професор віддає викладацькій і педагогічній діяльності – 
читає лекційні курси і спецкурси: «Лінгвокраїнознавство Японії», «Історія 
японської літератури», «Теорія та практика художнього перекладу», «Ак-
туальні проблеми сучасної лінгвістики», керує написанням кандидатських 
і докторських дисертацій.

 Майже 10 років жив і працював у Японії, посідаючи місце професора 
факультету міжнародної культури університету Тенрі – одного з найвідо-
міших лінгвістичних університетів країни. Перекладач японської класичної 
та сучасної поезій, лауреат премії ім. Миколи Лукаша за 2004 р.

 2002 р. у видавництві «Дніпро» вийшла друком його «Антологія япон-
ської поезії. Хайку. ХУІІ – ХХ ст.». У 2004 київське видавництво «Факт» 
оприлюднило в його перекладах «Антологію японської класичної поезії. 
Танка. Ренга» (УІІІ – ХУ ст.), а в 2006 р. – перший повний переклад україн-
ською мовою найвідомішої японської поетичної антології «Кокін-вака-сю» 
(«Збірка старих та нових пісень», 905 – 913 рр.). 2007 р. у харківському 
видавництві «Фоліо» в серії «Бібліотека світової літератури» видрукувана 
збірка «Японська класична поезія» в перекладах І. Бондаренка. Цього ж року 
київське видавництво «Грані-Т» видало перекладену ним книгу японських 
віршів «Сто краєвидів малювали хмари» – для дітей. У 2008 р. в цьому ж 
видавництві з’явилися ще три книги його перекладів: поетична антологія 
«Хяку-нін іс-сю» («По одному віршу ста поетів», 1235 р.), «Рьокан. Вибрані 
поезії», «Кім Соволь». Ясний місяць. Лірика».

 У 2010 р. за фінансового сприяння Японської фундації видавництво 
«Видавничий дім Дмитра Бураго» надрукувало монографічне дослідження 
І. Бондаренка «Розкоші і злидні японської поезії: японська класична поезія 
в контексті світової та української літератури».
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 2011 р. у тернопільському видавництві «Навчальна книга – Богдан» 
побачила світ книга його перекладів японської поезії для дітей «Коник, 
равлик і зозуля: японські поети-класики – дітям».

 І. Бондаренко був одним із головних упорядників та перекладачів три-
томної хрестоматії японської класичної літератури, адресованої студентам-
японістам вищих навчальних закладів України – «Японська література: 
Хрестоматія. Том 1 (УІІ – ХІІІ ст.); Том 2 (ХІУ – ХІХ ст.); Том 3 (ХІХ – ХХ 
ст.). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010 – 2012 рр.

 У 2013 р. видавництво «Фоліо» в серії «Мініатюра» видало друком дві 
книги японської поезії жанрів танка та хайку в перекладах І. Бондаренка 
під назвами «Яшмове намисто. Танка та «Травнева Фудзі. Хайку».

 За внесок поширення японської класичної літератури та вивчення 
японської мови в Україні Іван Петрович Бондаренко у 2013 р. удостоївся 
честі отримати високу нагороду від Імператора Японії – Орден Вранішнього 
Сонця 3-го ступеня («Золоті промені зі Стрічкою»).

 На перший погляд біографія Івана Петровича Бондаренка може бути 
викладена кількома рядками, але за цими формальними відомостями не 
можна не побачити неординарної колізії – далеко не кожен може стати 
сходознавцем, знавцем японської, китайської, корейської мов… Академічна 
біографія професора вражає своєю внутрішньою напругою, коли знайо-
мишся з переліком його публікацій та виданих книг. Вражає і сам перелік, а 
тим більше безпосереднє читання, якщо і не всіх, то хоча б окремих видань, 
здійснених І. П. Бондаренком, оскільки починаєш розуміти, що він не тільки 
дослідник і перекладач, але й поет. Загалом професор утілив у життя низку
видавничих проектів, кожен з яких відкриває українському читачу несподі-
ваний світ унікальної японської поезії, такої відмінної від української, але і 
дивовижно з нею спорідненої. Мабуть, не випадково українець з Чернігів-
щини не тільки вивчив японську та низку інших мов, але і душею увійшов 
у культурний світ іншого народу, адже у нас були Григорій Сковорода і 
Василь Єрошенко, духовні генії яких, безперечно, озвалися в особистості 
Івана Петровича Бондаренка. 

 м. Київ
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НОВЕ СЛОВО У ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВІ
Єсипенко Дмитро. Повісті Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та 

«Під тихими вербами»: історія текстів і тексти в історії. – К. : Наукова 
думка, 2015. – 160 с.

Серед найголовніших проблем, що постали сьогодні перед Україною 
як суверенною державою, – відродження замулених криниць і духовних 
оазисів нашого народу, формування здорової національної свідомості, а, 
отже, доречною виглядає орієнтація саме на вітчизняних мислителів, митців, 
громадських діячів, які у найскладніші для українців періоди своїм героїч-
ним і непоборним патріотизмом плекали національну ідею та на власному 
досвіді втілювали її в життя попри всі труднощі й перепони.

Одним із таких відданих своїй справі українців був Борис Грінченко 
– письменник і літературознавець, лексикограф і етнограф, педагог і пуб-
ліцист, історик і громадсько-культурний діяч, видавець і редактор, який 
заклав міцний підмурок для розвитку української культури та просвіти. У 
зв’язку з тим, що освітня та видавнича справа в Україні на початку ХХІ ст. 
позначені досить суперечливими процесами і насправді вимагають нагаль-
ного реформування, доречним вважається не лише запозичення успішного 
досвіду зарубіжних видавництв і редакцій, а й спроба озирнутися назад, у 
минуле нашого народу, в якому були багато в чому схожі на сьогоднішні 
умови існування українського слова. Точніше, умови були навіть песиміс-
тичніші – на політичному, законодавчому, фінансовому, соціокультурному 
рівнях, попри те, що Б. Грінченко насмілився здійснити титанічну працю 
заради ідеї освіченого, національно свідомого, морально та естетично ці-
лісного українця.

Одним із знарядь, обраних Грінченком для реалізації своєї мрії, стали 
його україномовні художні твори, періодичні та книжкові видання. Врахо-
вуючи потенціал багатогранного мистецького доробку Грінченка для аль-
тернативного погляду на перебіг сучасних освітніх та видавничих процесів, 
саме у протиріччі між наявністю такої можливості та браком ґрунтовних 
наукових досліджень текстологічного аспекту художніх творів видатного 
українця полягає актуальність монографії Дмитра Єсипенка.

Книга присвячена «пам’яті Віктора Дудка – Людини і Вченого», відомого 
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текстолога й джерелознавця, під керівництвом якого Д. Єсипенко написав 
та успішно захистив у 2013 році в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України кандидатську дисертацію. На її основі, власне, й постала 
монографія.

Д. Єсипенко поставив собі за мету з’ясувати текстологічні й джерелознав-
чі питання повістей Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими 
вербами», а також проаналізувати історію їхньої публікації.

Особливо цінним є те, що автором монографії в науковий обіг уводяться 
маловідомі факти та епізоди біографії Б. Грінченка (звільнення із земства, 
боротьба з контрафактними виданнями та ін.), які тривалий час перебували 
на маргінесі літературознавчих студій. Автором опрацьована значна кіль-
кість архівних матеріалів, що зберігаються у фондах Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, відділу рукописних 
фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України та 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління Украї-
ни. Варто нагадати, що впродовж столітнього періоду дослідження творчості 
Грінченка історія його художніх творів залишалася поза увагою текстологів.

Отож осмислення творчого доробку українського митця, який був 
активним учасником літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
давно на часі.

Дослідження Д. Єсипенка логічно побудоване та структуроване. Воно 
складається з «Переднього слова», трьох розділів, поділених на підрозділи, 
«Прикінцевих зауваг», списку скорочень та іменного покажчика.

У «Передньому слові» обґрунтовується вибір теми дослідження, його 
актуальність, стисло аналізується стан наукового вивчення проблеми. Ав-
тор також лапідарно розповів про перебіг роботи над книгою та висловив 
подяку літературознавцям «за участь в обговоренні та редагуванні тексту 
дослідження на різних етапах його створення».

Аналізуючи конкретний зміст монографії, слід сказати, що хронологічні 
рамки дослідження досить широкі (понад столітній період: 1899–2010-ті 
роки).

У першому розділі монографії – «Народження класики: історія ство-
рення та перших публікацій» висвітлено біографічний контекст і власне 
процес написання творів, а також історію їхньої публікації у 1901-1902 рр., 
систематизовано характер вивчення художньої спадщини Б. Грінченка на-
уковцями, критиками, що дало можливість зробити висновок про недостатнє 
дослідження життєпису та творчості митця.

Молодий науковець з’ясовує маловідомі факти біографії Б. Грінченка, 
а саме: чернігівський побут письменника після звільнення зі служби у 
Чернігівському губернському земстві (1899–1902 рр.). Автор дослідження 
цілком слушно кваліфікує цю обставину як звільнення письменника від 
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канцелярської роботи, яка пригнічувала його творчі прагнення, і пере-
орієнтацію митця на гонорарну літературну та публіцистичну діяльність. 
Досить обґрунтованими також є і припущення літературознавця з приводу 
задуму нового твору Б. Грінченка – повісті «Серед темної ночі», підказаного 
письменникові власним життєвим досвідом саме в цей час. Адже наприкінці 
1900 р. Грінченко як присяжний засідатель Чернігівського окружного суду 
брав участь у розгляді судової справи над коноводами, тож цілком імовір-
но, що саме цей процес міг подарувати письменникові прототипи образів 
Романа Сивашенка та його міських побратимів.

На основі зіставлення опублікованого тексту повісті Грінченка «Під 
тихими вербами» з рукописами твору Д. Єсипенко розкриває особливості 
творчої лабораторії митця, висвітлює характер, причини та наслідки вне-
сених до тексту твору змін, а також відгуки про повість у приватних ко-
респонденціях до автора твору таких адресантів, як А. Кримський, І. Липа, 
П. Грабовський та ін. Дослідник фахово аналізує епістолярні діалоги відомих 
літераторів з Грінченком, при цьому коректно й аргументовано висловлює 
власну оцінку стосовно цих «діалогів на відстані».

Другий розділ наукової студії – «У пошуках основного тексту: видання 
творів 1910 р.» – розкриває результати наукового вивчення історії другого 
видання повістей «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами».

Дослідницька увага зосереджена на висвітленні життєвих перипетій 
Б. Грінченка, зокрема висвітлюється перебування письменника у Боярці-
Будаївці та Оспедалетті (1909–1910 рр.), а також опрацювання ним текстів 
повістей для нових видань.

Для визначення основного тексту повістей Грінченка дослідник застосо-
вує текстологічну методологію, скрупульозно аналізуючи джерела творів. 
Завдяки аналізу біографії письменника, а також доступних джерел «Серед 
темної ночі» науковець цілком обґрунтовано робить висновок про те, що ви-
дання 1910 р. є останнім авторським, а його текст – основним для цієї повісті. 
Тому у майбутніх републікаціях слід орієнтуватися саме на друге видання.

Натомість, як стверджує літературознавець, немає підстав говорити 
про участь Грінченка у підготовці до другого видання (1910 р.) тексту «Під 
тихими вербами». Внаслідок проведеного дослідження Д. Єсипенко робить 
висновок про те, що останнім прижиттєвим для автора цієї повісті слід 
уважати едицію 1902 р., а основним текстом – вміщений у ній варіант. При 
цьому перевагу має публікація в «Киевской старине», оскільки у книжці 
«випала» одна сторінка.

У третьому розділі роботи – «Історія посмертних публікацій» Д. Єси-
пенко зробив спробу подати цілісне уявлення про едиційну долю повістей 
Б. Грінченка впродовж 1910–2000-х рр. із докладним розглядом найсуттє-
віших змін тексту та осмисленням видавничої традиції творів.

Автор переконливо показав у своєму дослідженні, що найвагомішими 
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моментами видавничої історії «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами» 
після смерті Б. Грінченка були редакторські зміни тексту першого твору у 
виданні 1914 р., а також започаткована виданням 1927 р. традиція публікації 
зіпсованого тексту другої повісті.

Упродовж 1932–1960 рр. повісті, як і майже весь доробок Грінченка, не 
перевидавалися. У наступному етапі їхньої едиційної історії на тлі кількіс-
ної переваги видань, які зверталися до помилкових джерел «Під тихими 
вербами», Д. Єсипенко відзначає поодинокі позитивні приклади, книжки 
1961, 1991, 2009 та 2012 років.

У «Прикінцевих заувагах» підбиваються основні результати наукового 
пошуку. Підсумки всього дослідження постають логічно умотивованими, 
достатньо ґрунтовними, сконцентровано відтворюють сутність літерату-
рознавчого дослідження.

Оцінюючи монографію Д. Єсипенка в цілому, варто сказати, що вона, 
безсумнівно, буде корисною для науковців, учителів, докторантів, аспіран-
тів і студентів – для всіх, хто цікавиться вітчизняною літературою, позаяк 
літературознавча студія не тільки досліджує повісті Б. Грінченка «Серед 
темної ночі» та «Під тихими вербами» в текстологічному і джерелознавчо-
му аспектах, а й дає змогу глибше зрозуміти ті процеси, що відбувалися в 
українському письменстві на помежів’ї ХІХ – ХХ століть.

Володимир КУЗЬМЕНКО,
доктор філологічних наук, професор,

м. Київ
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«ПРИЙДЕ ЩОСЬ НА ЗМІНУ ІНТЕРНЕТУ…»

Анатолій Гризун. Перстень-Зодіак. Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. -162 с.

Для мене місто Суми в поетичному сенсі то, насамперед, вірші Анатолія 
Гризуна. Маю і першу його збірку «Десниця», і другу «Розкрилля», що 
вийшли в Харкові сорок з гаком років тому. З тих пір крутиться у пам’яті 
строфа:

Волошки в житі пурхають по-риб’ячи, 
Та спілим серпнем місяць поколовся,
А я собі розгулюю, порівнюючи
Із дідовими вусами колосся.

Книжка «Перстень-Зодіак» уже одинадцята 
у творчому доробку поета. Окрім того він автор 
монографій «Поезія концептуальної думки» та 
«Поезія багатозначних підтекстів», у його пере-
кладі вийшла «Антологія  фризької поезії» (у 
співавторстві з Юрієм Жлуктенком). Виступає 
також як критик, літературознавець і драматург. 

Анатолій Гризун перш за все поет книжний — у 
найкращому розумінні цього слова. Бо саме ж у 
книжкових джерелах знаходиш сконденсоване, 
згущене до краю реальності нашого життя. А 
чудові знання світової літератури ріднять його із 
класиками нашої поезії Миколою Зеровим, Мак-
симом Рильським, Євгеном Маланюком. 

Відтак уже перший вірш книжки має назву «Апеляція до великих», де 
згадуються і Платон та Архімед, і Чарльз Діккенс, і Назим Хітмет, і Андрій 
Тарновський, і…

Править бал зек,
А мова — мре.
Де ж він, Бальзак
Оноре?
В хаті злий рев
Чинять гейша і гой.
Чи те чує Лев 
Толстой?
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А хіба не із життя почерпнута «Медитація-екскурс»: 

Суїцидом Пауля Цеана
Ще захвилена подосі Сена;
Сам Париж, як світло порцеляна,
Аж мигтить у наше Подесення.  

Кожна щира настанова дідова
З вічності щодня приходить в гості.
Фатум — геометрія, та Неевклідова —
Всі часи в один штурнула простір. 

Є у книжці вірші-роздуми і про анексований Росією Крим («Що таке в 
сутності Крим? // Загадка всепланетна.// Чи недозведений янгола дім? // 
Чи не сформована Етна?»), і про покинуте село («На останній пошарпаній 
стрісі //Оксамитовий зріє мох.// Люди в засвіти подалися. // Не село, а зруй-
нований морг»), і про те, що нам найдужче болить («Все довкілля строкате 
//Од шпилів до підніж. //Україно! Струнка ти, // чом на спині лежиш?»).

Ці поезії про непрості сьогоденні реалії, а також пейзажна та інтимна 
лірика запам’ятовуються насамперед за допомогою зримої, тонкої метафори-
ки. Автор майже фотографічно бачить «Паруси перебілених хмар», «медузи, 
як вирвані гланди», «маргінеси планети», «тюльпанів фужери», «Перони 
замерлих озер, // Вокзали засніжених скирт», «зорі-цигарки», свідчить, як 
«Місяць падає картою таро // На босоту, що гра в підкидну», як «хмари з 
ароматом часниковим // Гукнули дощ на молодий часник», як «неначе листи 
од Малишка, // Кожна хмара тобі — рушничок». Доволі тут і несподіваних 
рим: «хвища —подумай ти ще», «бузок — бізон», «яблуня – зяб линя», «за-
кирпатів — Закарпатті», «коні он-он — стадіон», «літаків — літа шків», 
«гербарій — прогорбатів».

У всі часи й усіх народів багато мовлено про покликання поета. Додамо 
в цей щедрий гербарій і слова Анатолія Гризуна, поета справдешнього і, з 
ласки Божої, талановитого:  

Прийде щось на зміну інтернету.
Понабриднуть казино й лото, —
Та заміни справжньому поету
Не діждеться на землі ніхто. 

Володимир САПОН, 
м. Чернігів
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НА ЖУРАВЛИНИХ КРИЛАХ
Слово про збірку поезії Лариси Ткач «Кришталева роса»

Як нива до землі хилиться важким колосом у жнива, так і з роками життя 
людське зазвичай набуває осмисленої ваги. Тоді падає зерно-думка в землю, 
щоб прорости гострим, мов спис, спомином. Або віршем. 

Збірку таких віршів зараз тримаю в руках. Книга-доня. Книга-доля. Кни-
га-сповідь. Найменше в ній – претензії на оригінальність, «неподібність» 
та суперновочасну трендовість. Найбільше – щирості. 

Коли світило пристрасті випалює юнацькі 
мрії, воно лишає на тілі свої відмітини – спо-
мини («Цілує сонце зморшку на руці», («І знов 
весна, і знов летять лелеки...»), «Хоч доля на-
мережила поразки» («Тобі»), «Твої вже скроні 
– білі крила, і густо зоране чоло»). Пережите 
– красиве, чесне, вкарбоване в шкіру – можна 
виспівати журавлиним «курли» (у Лариси Ткач 
улюблений метафоричний образ – саме птаха, 
його крила підтримують її душу в життєву не-
году, не дають упасти), й вишити гладдю-хрес-
тиком («У тебе вишита сорочка й задума синя 
у очах» («Пам’ять»), а чи й інтимним доторком 
– невидимим оку татуюванням («Твій теплий 

дотик – як весна у квітні. Понад землею птахою кружляє твій ніжний по-
гляд»). 

Чи може людина, душа якої помережена таким чудовим орнаментом, 
відчувати себе нещасливою? Поетка немов би постійно зважує відповідь 
на це питання. На шальках терезів – юність, краса, кохання і – сиві скроні, 
мамин нестерпний відхід у вічність, жаска тривога за Україну та дітей-онуків 
у криваво-небезпечний час... Та чи й мало переживань у Матері? 

Гойдає вітер долі терези. Куди схилить, що переважить? Хапає рука, 
мов останню опору, калиновий стовбурець на батьківському подвір’ї. На 
вустах – слова молитви. 

Життя швидкоплинне:

«Ще вчора нам весни несли журавлі –
Сьогодні вже осінь несуть на крилі»  («Твій погляд пронизує серце мені»). 

А що вічне?
Розборсане невстанне балансування на межі щастя-розпачу, кохання-
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розлуки, Осанни Господу – хвиль зневіри і відчаю – це так по-жіночому, 
так щемко і боляче. Простір поезії «Журавлиний щем» налитий об’ємними 
патовими метафорами («Сонце розрізало віями хмари осінніх димів»), під-
силеними навмисне зіжмаканою ритмомелодикою й підкреслено точними 
римами. 

Рефлексуючи про те, що лірична героїня постійно тужить разом із 
осінніми дощами – «літечко тепле минуло», а люди забули про минущість 
земного, занадто прив’язані до матеріального світу – авторка часто апелює 
до народнопісенних образів, таких близьких її творчому «Я», не боїться 
здатися читачеві тривіальною, запростою – і перемагає цю позірну простоту 
своєю відвертою наготою душі.

Відліт птахів у вирій. 
«Край свій крильми обняли» – може, востаннє? У кого не здригалося 

серце – «мить неповторна: «курли!...». Дими, мряка й сірий ключ, намальова-
ний кінчиком ножа на покраяному дощами хлібі-небі (окраєць неба – часто 
говорить Лариса Ткач, бо то, мабуть, її хліб із зерен й споминів). 

Відліт. 
Птахів. 
У Вирій. 
Сірі сакральні крила знову приймають звичну ношу: «Тож в піднебесся 

до мами біль мій і щем понесіть». Там, у Вирії, чекають, і те чекання є не-
стерпним для усіх. Саме про це – «Журавлиний щем»:

«Бо не минути й нам Вирію: 
Часу незвіданий плин. 
Там за межею десь білою
Мусить спинитися він».

У крихкому скляному дзбанку життя, потерпаючи, аби не втратити, 
несемо отримані у спадок від матерів наших головні жіночі клейноди – не 
блискучі золоті цяцьки, ні, а передусім прадавню батьківську віру, любов 
до рідної землі-мами, до крихіток-зернят своїх – дітей, онуків, кохання до 
єдиного. 

Туди, до білої межі.

Олена ГУДЗЕНКО, 
кандидат філологічних наук 

(Київський національний університет
ім. Т. Г. Шевченка),

м. Київ  
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ПОДОЛАННЯ ВИСОТИ
Книжка Миколи Слюсаревського «Не втративши лиця» – поки що єдина 

у творчій біографії автора, проте навряд чи доцільно вважати її першою. 
Адже оту, що тепер можна назвати найпершою, кілька десятиліть тому 
було відхилено видавництвом «Молодь», бо вона, мовляв, не відповідала 
«ні ідеологічним, ні естетичним критеріям радянської літератури». Слава 
Богу, сучасні твори поета також не відповідають вищезгаданим вимогам, 
оскільки вже чверть століття живемо не в колонії, підвладній хижій Москві, 
з якою понад рік воюємо, а в країні, де «не розучилися творити добро і навіть 
писати красиві сонети.., де знають усі Симоненка – 
Петруху, а не Василя!..».

Парадоксально, але хто заперечить правду цих 
рядків, якщо вона очі коле. Майже півстоліття тому 
ми, юні студенти журналістики, однокурсники 
автора, не просто знали Василя Симоненка. Ми 
жили його іменем. Його слово допомогло нашому 
поколінню зберегтися українцями у глухі літа 
брежнєвського омосковщення. Його слово – мо-
литва за Україну – виявилося пророчим, особливо 
нині: «Гримотить над світом люта битва за твоє 
життя, твої права». Відкіля ж тоді беруться зловісні 
«Петрухи» – перевертні, байстрюки Єкатерини й 
Брежнєва, які протягом двох десятиліть української державності узурпу-
ють суспільство, нав’язавши йому диктатуру криміналу? Прямої відповіді 
на це вірш «Меморандум євроінтеграційний» не дає. Та вона й непотрібна. 
Понад півтора століття тому Тарас Шевченко попереджав: народяться двоє 
близнят, один буде катів карати, а другий – катам допомагатиме матір кату-
вати. Тож наведені вище рядки про двох Симоненків лише підтверджують 
істинність Шевченкового пророцтва. Відтак нам зостається, як і в попередні 
десятиліття, «не втративши лиця.., дійти по лезу бритви до кінця».

Рік у рік ми долаємо висоту за висотою, щоб утриматись на рівні власної 
гідності, проте очікуваного кінця ще не видно: війна за Україну, за її права 
триває. Жорстока і кривава. У цій війні Микола Слюсаревський довів 
своєю творчістю, що в душі українського поета більше України, ніж у душі 
російського генія – Росії. Хай ідеться навіть про Пушкіна, цитатами з якого 
автор розпочинає мало не кожний вірш циклів «Північна сусідка» та «Пол-
тавський синдром». Останнім часом ми так зосередились на пушкінському 
рядку «Покорись, Кавказ! Идет Ермолов!», що слід би вже витлумачити його 
по-сучасному: «Покорись, Украйна! Лезет Путин!». Уважне прочитання 
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класика, зокрема й Миколою Слюсаревським, переконує в головному: при 
всій своїй геніальності Пушкін був і залишається монархістом, імперіаліс-
том, колоніалістом, який називав Росією всі окуповані території сусідніх 
народів. Ось епіграф: «Там русский дух… там Русью пахнет». Український 
поет реагує на нього відповідно: «О, костромський аеропорте! Твої розбиті 
унітази не додають мені комфорту, але нагадують щоразу»: … «Витає тут 
російський дух, він дотепер не перевівся». Автору замало самого лише 
сарказму для повноти вражень від північної сусідки: «Все у ній загадкове 
і від крові липке. Хмурять брежнєвські брови казнокрад і лакей». Глибше 
осмислення імперського монстра розкриває трагічну перспективу для 
всього, що з ним пов’язане:

Розрослась на півсвіту  більш, ніж може ковтнути, –
і все далі повзе   апетит нароста! –
проти скель, проти вітру.  аж сама себе люто
І гризе, і гризе   пожирає з хвоста.

Вірш «У стані переможців» із циклу «Полтавський синдром», де «Пиру-
ет Петр» разом з Алєксандром Пушкіним, схиляє читача до думки: хоч як 
наповнюй кубки, але минулі перемоги не оберігають від поразок у майбут-
ньому. Натомість синдром поразки під Полтавою вже третє століття поспіль 
спонукає українців не забувати уроків історії: «Ви, що пішли проти Мазепи 
тупо, не стали вище від своїх образ і для царя услали землю трупом, ласкаву 
землю, що цвіла для вас». Це – докори предкам від сучасників. І тут таки 
– елегія до Мазепи: «Пане Іване, як нам погано ваших поразок нащадками 
буть!». Шкода, але поетові не дано знати, чим теперішнє покоління могло б 
урятувати Мазепу від поразки, бо ця тайна – аж у Бога. А нам бодай чогось 
навчитися у попередніх поколінь.

Полтавський рів, полтавський вал! Ми тут сікли себе самі!
Російські й шведські тут могили. Хоча пора б уже збагнути,
А наші де? Зія провал!  що всіх тоді нас переміг
А ми ж тут билися щосили.  один єдиний ворог лютий.

Нагадування про кривавого ворога лютого тепер, як ніколи раніше, на 
часі. Він прийшов на нашу землю не в пушкінських шоломах і латах, і не 
з мечами, а з танками й гарматами, ракетами й мінометами. Яка ж вона, 
Пушкіне, «Тиха украинская ночь» – особливо коли «Ніч западе, давитиме на 
груди, немов броньовані чужинські кораблі». Напевне, в такі ночі москалям 
легко було захоплювати Крим.

Проте, що тяжко здобуту волю можна легко пропити, знав ще Тарас Шев-
ченко, автор вірша «Якби-то ти, Богдане п’яний…». Та навряд чи він думав, 
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що в наступні століття спирт стане мало не оберегом національного духу. У 
середині двадцятого століття Микола Сом занотує: «На столі самогону сулія. 
Отже, вдома в селі», а на початку двадцять першого Микола Слюсаревський 
зауважить, «як ми любимо волю, коли самогонки уволю сьорбнем». І попри 
все наш мудрий народ далебі не п’яний, бо дуже тонко відрізняє самогон від 
самогонки: «Cамогонку виставляють, коли можна б і не пить. Самогоном 
заливають жар, яким нутро горить…». Ураз над іроніями й сарказмами буття 
здіймається вічним смутком баладний образ старої сільської трудівниці. 
Діда у неї нема ще з юних літ, тож і нап’ється, бува, цього злощасного зілля 
бідолашна баба, і ледь не впаде біля баштану з єдиною надією – «… лягти 
б – і хай присниться, як в обіймах спочивають з кавунами кавуниці». Як не-
розривно пов’язані між собою трагічні долі окремої людини і цілого народу! 
Ці теми настільки болять Миколі Слюсаревському, що у віршах «Кавуни і 
кавуниці» та «Меморандум євроінтеграційний» він досягає поетичної сили, 
що зрідні симоненківській:

До вас не прошусь я принижено в НАТО,
я не виканючую вашу любов.
Однак не спізніться, панове, занадто –
кому хто потрібніший, знає лиш Бог.

Творчість Миколи Слюсаревського тематично розмаїта. Для неї харак-
терний органічний сплав громадянського з особистим, філософського з 
ліричним, комічного з трагічним. Звернімо увагу на такі рядки: «… Недавно 
ще цвіла до забуття, А нині переживши літні драми, застигла між буття 
і небуття калічка-яблуня з достиглими плодами». Спершу здається, що 
це – вірш про яблуню. Потім відчувається трепетна й беззахисна людська 
душа. І нарешті за образом яблуні проглядається страдницька доля всього 
сущого на землі. Та, незважаючи ні на що, «Ми вибираєм сало на базарі, … 
і президентів на свою біду». Цікаво, кому з тих президентів сподобаються 
такі рядки? Невже ніхто з них не знав біди? Адже вона завжди поряд: «У тім 
житті я заплатив сповна за все, та ще й забув забрати здачу». Як і завжди, 
поезія нічого не пояснює, а заходить у душу енергією слова й лишається 
там назавжди. Може, згодом на нас зійде просвітління: «Нехай ми знаємо, 
які ми ще малі і що нам слід рости, цвісти й любити дужче».

У пейзажній ліриці автор щоразу вдається до олюднення природи. Від-
так вона набуває образу Бога – такого, яким ми його уявляємо: «А дощ іде 
собі поволі, іде безтямно, без мети, іде ловити вітра в полі, як часом я, як 
часом ти». Подекуди поетові вдається, відчувши невидиме, побачити його: 
«Прозора ніч, сповзаючи до балок, залишила у роздумах луги». 

У збірці, куди увійшли поезії, написані переважно протягом останнього 
десятиліття, Микола Слюсаревський постав перед читачем як досвідчений 
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майстер образного слова. Найбуденніша, звичайнісінька подія, пропущена 
крізь душу й серце поета, мимоволі перетворюється у мрію, тобто в іншу 
реальність. Часом навіть одне слово набирає метафоричної сили. Воно несе 
в собі тайну, що принаджує, хвилює і тривожить: «Зрідка падають груші. То 
кроки. Обережно скрадається серпень». Двома рядками вичерпано все – аж 
до поетичності. Пронизливо й тонко – аж до запаху. Подібне було тільки у 
Сосюри: «Падають тепло і глухо Яблука в нашім саду».

Упродовж довгого творчого шляху перед поетом постійно виникав об-
раз дороги, що вела лише вгору: «Ця дорога сама ще не знає себе, ми тим 
паче про неї нічого не знаєм». Наразі надійшла пора, коли «Він збагнув, 
на вершину зійшовши, що назад має, зрештою, йти». Як виявилось, це не 
поразка, не кінець шляху, бо досвід підказує: «… кожне наше зусилля шанс 
дає для зворотних зусиль». Саме в цьому переконали читача поезії збірки 
«Не втративши лиця». Тож насамкінець наводимо рядки Миколи Слюса-
ревського, звернені до себе самого і до всіх нас:

Не мають жодних переваг 
ті, що здолали перевал.
Одначе ті, кому долати,
про те не хочуть навіть знати 
і вперто йдуть до перевалу.
Отож не все іще пропало.

Скажіть, чи багато у нас поетів, які в подоланні творчих висот сповідують 
естетику й ідеологію Совісті? Трепетна віра в те, що «не все іще пропало», 
вселяє надію на свято зустрічі з новою книжкою поета.

Володимир ПАЛАЖЧЕНКО,
член Національної спілки

журналістів України,
м. Київ 
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ОДІССЕЯ ПАВЛА ПРИШИБИ

Книга Павла Пришиби «Моє життя» має жанрове визначення «Спогади», 
але автор міг би по праву назвати цей твір художньо-документальним рома-
ном, який увібрав у себе найдраматичніші, найтрагічніші сторінки нашого 
народу за часів більшовизму – цілу епоху українських змагань за право на 
самостійне життя. Твір автобіографічний, але в ньому широкий зріз тих бід, 
що випали на долю всього українства. Автор, як очевидець і жертва кому-
ністичного свавілля, правдиво, без пропагандистських міфів, що притаманні 
радянській літературі, подає вражаючі факти періоду так званої громадянської 
війни, голодомору, репресій 30-37 років, подій Другої світової війни, учасни-
ком якої йому довелося бути. Яскраво змальовує жахливі тридцяті роки, так 

звану колективізацію і боротьбу з «куркульством», 
коли чинився справжній геноцид над селянином, 
коли родинами, цілими селами вивозили до Сибіру 
українців, а там залишали серед безлюддя, при-
рікши на голодну смерть.

 Незабутнє враження залишають сторінки, де 
автор з почуттям болю розповідає про арешт його, 
а також батька, про чернігівську в’язницю, де до-
велося томитися півроку, про восьмирічний термін 
заслання на північ, до Уралу. Ми бачимо тисячі й 
тисячі молодих хлопців і дівчат, яких везли туди 
як худобу, жахливі умови праці, побут, чужі про-
стори і ліси і нестерпні морози, в яких страждала 
українська душа, рятуючись піснею. Ось що він 

писав з цього приводу: «На другий чи третій вечір ми пішли до так званого 
«червоного» клюбу. Там зібралася вся поселенська молодь. Боже, яка пре-
красна наша молодь: хлопці та дівчата виглядали чудово! А як співали! Щось 
надзвичайне! Голоси у всіх як на підбір, бувало, як грянуть «Летить галка 
через балку» та інших, то просто аж вікна дрижать, а керосинові лямпа гасне».

 У «Спогадах» дуже правдиво показано село під час німецької окупації, 
партизан, які часом не стільки боролися з загарбниками, як відсиджувалися 
в лісах та обкрадали селян...

 Вражає опис масової еміграції в 1943 році, коли десятки тисяч українців, 
які проживали на окупованій території, боячись репресій з боку радянського 
режиму, змушені були покидати рідну землю і тікати на Захід. На що зважив-
ся і Павло Пришиба, кинувши себе і свою родину на тяжкі випробування. 
Ця одіссея продовжувалася багато років, аж поки не прибув у п’ятдесятих 
роках минулого століття до США і поселився у містечку Філадельфія. Про 
цю нелегку подорож він розповідає досить детально: майже про кожний про-
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житий день. Про масштабність цієї еміграції, про драматизм цього дійства в 
українській літературі до Павла Пришиби ніхто не писав.

 Дуже ретельно автор описує український табір Райнгардт Казарми в 
м. Новий Ульм, куди родина Пришиб прибула восени 1948 року. Незважаючи 
на польові умови, неабиякі труднощі, українська громада намагалася трима-
тися купи. «У таборі ми, як і личить українцям державникам, політичним 
емігрантам влаштовували політичні мітинги, святкування Державності 22-го 
січня, Листопадове свято, Крути, Базар. Відправляли панахиди в обох церк-
вах по Героях Крут, Базару, славної пам’яті Симона Петлюри, св. п. Гетьмана 
Павла, св. п. Євгена Коновальця, св. п. Митрополита Василя Липківського, 
св. п. Ольги Бесараб, св. п. Олега Ольжича, св. п. Степана Бандери і багатьох 
інших. Ба, навіть робили пару демонстрацій усім табором в пошану замор-
дованих голодом 1932-1933 роках семи мільйонів українців російським 
окупантом» (с. 383).

 У творі характерна глибока, притаманна свідомому українцеві, філософія, 
роздуми і осмислення суспільних і національних процесів. Він гнівно засу-
джує більшовицький окупаційний режим, радить, як треба діяти, щоб Україна 
стала сильною і незалежною державою. Як ніколи актуальними сьогодні, в 
час російської агресії, є його слова, сповнені перестороги: «...А гинеш ти тут 
(мається на увазі заслання. М. Т) через нерозумних своїх політиків, які в роки 
визвольної боротьби злегковажили справу української армії, щоправда писали 
прекрасні маніфести,  але самого головного, сторожа тих маніфестів – укра-
їнську армію признали не потрібною. А як відомо, слабкого всі і всюди б’ють.

Отже, дорогий мій спадкоємцю, вчися на історії: пам’ятай, що без армії 
української, ані здобудеш України, ані збережеш її. Шануй борців за державу 
Україну, бо то твоя кров, від якої ти походиш...»

Прибувши у п’ятдесятих роках минулого століття, зокрема до містечка 
Філадельфія, Павло Пришиба нарешті відчув себе вільною людиною. Влаш-
тувався на роботу, побудував власний будинок, одружив доньку, діждався 
онуків, але весь цей час, живучи за океаном, ніколи не забував про Україну, 
свій рідний край – Чернігівщину. Все життя опікувався українською справою: 
брав участь в організації українських шкіл і гімназій, православних церков, 
боровся всіляко проти денаціоналізації молоді в еміграції, був дописувачем 
до багатьох українських газет і журналів, що виходили на той час в Америці.

Його українськість, свідомий патріотизм, любов до рідної землі червоною 
ниткою проходять через увесь твір. І це чи не найбільша вартість і унікальність 
цієї книги, яку сьогодні читають на Чернігівщині з великим інтересом його 
земляки – історики, краєзнавці і просто читачі.

    Михась ТКАЧ 
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У ОБІЙМАХ ДЕТЕКТИВУ
Анатолій Ролік «Вибуховий ефект» та інші оповідання: перекла-

ди з англійської та німецької. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 
2015. – 268 с.

 Ім’я доцента кафедри німецької мови Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя Анатолія Роліка добре відоме перекладацькій 
спільноті України. Оповідання німецьких та англійських літераторів у 
його перекладі неодноразово публікував часопис «Всесвіт». Його ж влас-
ні поетичні та прозові твори виходили у світ у часописах «Літературний 
Чернігів», «Наш український дім», а у перекладі німецькою – окремим 
виданням у Берліні. Анатолій Васильович – відомий перекладач творів 
Миколи Гоголя німецькою мовою. І це далеко не повний перелік його 
мистецьких уподобань…

  Нова книга нашого земляка «Вибуховий 
ефект» нещодавно побачила світ у Ніжині. 
Це перша із серії книг, яку задумав автор, щоб 
познайомити читачів з кращими зразками 
німецької та англійської літератур у власно-
му перекладі. До збірки увійшли ще невідомі 
українському читачеві оповідання популярних 
зарубіжних авторів. У книзі вміщено 22 твори, 
чотирнадцять з яких у перекладі з німецької, а 
решта – з англійської мов. Серед авторів творів  
як відомі письменники (Роберт Шеклі, Джордж 
Хічкок, Сомерсет Моем, Джеймс Холдінг), так 
і мало відомі українському читацькому загалу 
літератори (Стефен Василюк, Марія Луїза Кашнітц, Джон Лутц та інші).

 Збірка широко репрезентує тематику пригодницького жанру: тут ко-
хання і зрада, інтриги та вбивство… і все це переосмислене перекладачем, 
пропущене через власну душу і серце. Вражає майстерність Анатолія 
Васильовича, його вміння зберегти авторський стиль, авторську манеру 
письма… Вміння передати тонку психологічну організацію внутрішнього 
світу героїв, побачити і виокремити найменші художні деталі, зберегти і 
відтворити особливості художнього тексту, колорит мовного багатства. 
Читач знайде у книзі оригінальні авторські погляди на проблеми і почуття, 
які хвилюють людей, незалежно від їхнього соціального статусу та місця 
проживання.

  Перекладач уміло адаптує текст під художні смаки читача, враховуючи 
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особливості його національного менталітету. Такі оповідання як «Незна-
йомець із парку» Лоуренса Блока, «Вибуховий ефект» Елсін Енн Греффем, 
«Ольга мусить померти» Гансйорга Мартіна та низка інших оригінальністю 
свого сюжету цілком захоплюють читача, змушують його співпережити усі 
складні перипетії твору, емоційно наснажують й роблять співучасником 
описаної події. При цьому присутність перекладача майже непомітна… 
Певно, в цьому і полягає справжня майстерність.

  Вітаючи колегу із виходом нової книги, хочеться побажати йому творчої 
наснаги, нових цікавих авторів, натхнення і доброго здоров’я на довгі роки, 
а книзі – вдячного читача…

            Олександр ЗАБАРНИЙ, 
м. Ніжин
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СВІТОВІ РЕКОРДИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОДРУЖЖЯ
Тетяна і Сергій Дзюби. Вірші 60-ма мовами світу в 4-х томах. 
Том 1. – Канада, Торонто: Новий Світ, 2015. – 255 с. 

Одразу зауважу, що письменник Сергій Дзюба не раз наголошував –Книга 
Гіннесса його зовсім не цікавить. Він – просто «чудова людина, яких мало. 
Людина, яка любить свою працю, любить слово, любить Україну». Це я цитую 
відомого письменника і літературознавця Дмитра Дроздовського. Бо цілком 
згодний із паном Дмитром щодо особистості Сергія Дзюби. Так і є!

Звісно, література – не спорт, і своїми рекордами 
Дзюби не хизуються й не переймаються. Хоч їхні до-
сягнення наразі, справді, не мають аналогів у світі! 
Сергій присвятив коханій дружині Тетяні всі свої 55 
книжок, створених у різних жанрах (поезія, проза, 
критика, публіцистика, література для дітей, переклади, 
радіодраматургія, гумор…), немало з них – великого 
обсягу, по 400-600 сторінок. І продовжує цю справу 
далі, тож, цілком можливо, що в перспективі кількість 
книг-присвят подвоїться… Хоча, знову ж таки, не в 
кількості справа, а в таланті, інтелігентності, чуйності, 
працелюбності цього дивовижного творчого подружжя!

Два з половиною роки тому Сергій Дзюба задумав, без перебільшення,  
грандіозний міжнародний проект, у який, відверто кажучи, спочатку ніхто не 
вірив. Невже видатні та відомі зарубіжні письменники, науковці, перекладачі 
безкоштовно (!) перекладатимуть на високому рівні твори наших українців 
і публікуватимуть їх у своїх країнах?! 60-ма мовами світу?! І видаватимуть 
їх книжки за кордоном?! Та як таке може бути?!

Виявляється, може! За досить короткий час усе вдалося. Твори Тетяни і 
Сергія перекладені 60-ма мовами і надруковані в 33 державах. Їхні книги вже 
побачили світ у США, Великобританії, Польщі, Казахстані… А цього року 
виходять поетичні збірки у Франції, Швеції, Болгарії… 

Вони отримали почесні нагороди: в Болгарії («Золотий пегас», «Летюче 
перо»), Македонії («Золотий перстень»), Удмуртії (Мала Нобелівська пре-
мія – Міжнародна літературна премія імені Людвіга Нобеля), Казахстані – 
«Золотий асик», на міжнародних літературних фестивалях і конкурсах – у 
Німеччині, Великобританії, Болгарії, Канаді…

А торік у листопаді Сергій Дзюба та його колеги створили Міжнародну 
літературно-мистецьку Академію України, об’єднавши знаних письменників, 
перекладачів, науковців, журналістів, громадських діячів із 46-ти країн світу. 
Всі вони – справжні друзі України, що особливо важливо в нинішні нелегкі 
для нашої держави часи.

І ось нині побачив світ перший том майбутнього чотиритомника віршів 
Тетяни та Сергія. Книжка вийшла в Канаді, у Торонто. Це – спільний проект 
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Міжнародної літературно-мистецької Академії України і досить популярного  
канадського журналу «Новий Світ». 

Тож чернігівське подружжя щиро вдячне за допомогу письменниці, кіно-
драматургу, головному редактору журналу «Новий Світ» Олені Жуковій та 
письменнику, публіцисту, головному редакторові газети «Перекрёсток Ви-
ннипег», заступнику редактора журналу «Новий Світ» Михайлові Співаку.  

Вражають і така кількість високохудожніх перекладів, котрі вміщено за 
алфавітом – від азербайджанської мови до італійської включно, й фотографії 
та біографії всіх перекладачів, і світлини з подорожей відомого українського 
мандрівника Михайла Павлюка, і чарівні малюнки українки Анни Багряної, 
й обкладинки зарубіжних книжок чернігівського подружжя та ілюстрації з 
них. Книжка – дуже ошатна й цікава, буквально відірватися не можна, доки 
не додивишся і не дочитаєш до останньої сторінки.

Як запевняє Сергій Дзюба, наступний том їхніх поетичних перекладів 
планується випустити наприкінці жовтня, ще один упорядкувати в листопаді, 
а завершальну, четверту книжку підготувати в грудні. 

За цей час Тетяна і Сергій теж стали визнаними перекладачами. Адже 
їхні переклади творів зарубіжних письменників побачили світ практично у 
всіх відомих та шанованих українських виданнях: «Українській літературній 
газеті», «Літературній Україні», чернігівській обласній газеті «Деснянська 
правда», журналах – «Всесвіт», «Кур’єр Кривбасу», «Золота пектораль», 
«Березіль», «Бористен», «Літературний Чернігів» та ін., у знаних канадських 
журналах – «Порт-Фоліо» і «Новий Світ», а також на популярних порталах 
– «Буквоїд», «Укр. Літ», «Жінка-Українка», «Хвиля Десни»…

Сергій Дзюба переклав українською книжку оповідань «Смарагдовий бе-
рег» відомого письменника зі Швеції Ак Вельсапара та збірку казок і оповідань 
для дітей «Закон радості» письменниці з Італії Людмили Шутько. Обидві 
книжки успішно вийшли в Україні, й автори приїздили на презентації до 
Чернігова, отримали почесні міжнародні нагороди. А зараз очільник Академії 
переклав і підготував до друку повість Ак Вельсапара «Помста роду Лисиці» 
та збірку казок Людмили Шутько «Гуртожиток у лісі». Ошатні книжки не-
забаром побачать світ, і обдаровані зарубіжні автори знову із задоволенням 
побувають на Придесенні. Також цього року планується видання поетичної 
збірки відомої іранської письменниці Азіти Кагреман – книжку переклали 
з перської мови Надія Вишневська та Сергій Дзюба. І пані Азіта теж планує 
завітати в гості до Чернігова та Львова – на книжкові свята.  

«Думаю, протягом наступних 20-ти років ми розкрутимо за кордоном, 
завдяки Академії, 40-50 талановитих українських письменників. Адже вікно 
прорубане, потрібно лише вдало продовжувати розпочате, – переконаний 
Сергій Дзюба. – Ми вже маємо феноменальні успіхи Анни Багряної, Василя 
Слапчука, Дмитра Дроздовського, Дмитра Чистяка… І можемо пишатися! За 
нами підуть інші, і це вже не будуть одинаки. Нехай політики сперечаються, 
як нам потрапити до Європи. Ми, українські письменники, вже там».

Віталій ЛЕУС,
м. Чернігів
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 РІДНА МОВА КАЛИНОВА…

• Рідна мова вічна, якщо її стебло квіткове оберігають як зіницю ока.
• Невмируща та нація,яка плекає вічне дерево рідної мови.
• Мова – невичерпна криниця, якщо ми усі її постійно наповнюємо … 

Зневажаєш рідну мову, зненавидів ти свій рід…
• Рідна мова – гілка калинова. Кожен живий рубінчик на ній 

озивається світлом невмирущої вічності.
• Рідна мова стає сиротиною, коли народ говорить чужою і возвеличує 

тільки чужинську.
• Той народ сильний, який береже рідну мову, відкидає злочинно 

нав’язану чужинську «полову»…
• Не підгризайте генетичне дерево України. Робіть добро – не будьте 

бобром, який сліпо нищить усе…
• Мова – індикатор надії. Живе вона, квітує народ цей невмирущий.

 
ТАЛАНТИ, МЕТРИ І… КІЛОМЕТРИ…

• Метрами стають, «шестірками» – народжуються.
• Моською не був, Слоном не станеш.
• Талант постійно зблискує промінцями діамантів.
• Поет-зазнайка, як той орел, може високо злітати, синицю у руках 

навіть тримати, а великого журавля у небі не помітити.
• Парадокс: сірі правлять, обдаровані грають «останню скрипку»…
• Сірість – не пляма. І якщо вона з гострими ліктями, досягає гострих 

вершин, які і не снилися талановитим.
• Не думай, що ти орел, коли серед горобців народився.
• Метр – це ще не кілометр: є деякі натяки на обриси, пунктири, а 

величиною і не пахне.
 ЗЛО, ДОБРО І…

• Зло завжди натуральне і бридко пахне, а добро, бува, не помітне, 
коли роблять прості люди…

• Доброта, як та вода свята, – лікує, зігріває і силу зцілювальну має.
• Щодня поспішай робити добро, а зло, як хитрий плазун, прослизне 

само.

Афоризми
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 СЛОВО – НЕ ГОРОБЕЦЬ… БОРЦІ

• Слово – не горобець, викрикнув – орлом уже не будеш…
• Борець за народні права має голос від народу, мислить по-народному 

і краде народне.
• Горобець – не папуга, хитру політику не переоре.
• Борешся за правду один, зроблять дурнем колективно.
• Курка орлом ніколи не стане, а горобець – соколом.
 

ПЕСИМІЗМ, ФАЛЬШ…

•  Фальш без голови, а пролазить. Розум з головою – думає…
•  Песиміст – це така тварина, яка у блуд заводить оптиміста.
•  У справжнього ідіота – усе чорне, тільки він – світла надія.
 

ПИСЬМЕННИК – НАДІЯ… МОРАЛЬ І…

• Письменник несе надію, дурень – пітьму.
• Невиправдано призабутий письменник, як несправедливо загасаючі 

промінці. Вони ніби й роздають світло, але нікчеми, невдахи по 
ньому топчуться…

• Письменник – як пес: гавкаєш – почують, мовчиш – злі язики тебе 
«поховають» і сліду не лишиться.

• Поетом можеш ти не бути, якщо не вмієш дурня  «взути».
• Письменниками стають, якщо точно ним ти народився…
• Мораль – це як розквітла троянда: кожна пелюстка – краса. І якщо 

хоча б одну пелюстинку, навіть випадково, розтоптати, вона загасає 
нестерпним болем.

• Манія величі: це коли людина маленька і в сні потрапила до 
дзеркальної кімнати сміху. 

 ДЕПУТАТИ, ДУРНІ І ПОЛІТИКИ

• Мудрість  – вічне дерево, дурість присохле, але завжди з плодо-
носними бруньками і молоденькими листочками.

• Керувати – не яму копати, не спітнієш і мозолів не буде…
• Хитро розіграний політичний спектакль – це не «творчість» однієї 

особи, а колективний труд політиків-невдах, нікчем.
• Плани партії – проблеми народу.
• Нікчемність політиків – народ без надії і віри.
• Депутат – не свічка, запалиш – вибухне міною сповільненої дії.
• У народного депутата усе народне: і «позичена» земелька, і фабрика, 

і хатинка триповерхова біля Дніпра.
• Дурень думками радіє, а хитрун – підлими планами.
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• Депутату потрібно мати холодну голову, світлий розум, великі 
затемнені окуляри і маленьку… хатинку на швейцарських милих 
пагорбах.

• Народний депутат голий, як зимова вишенька. І тільки однісінька 
хатинка у Швейцарії та суперова яхта на островах в офшорній зоні.

• Дуля – не мак, депутат – не дурак. 

ШУКАЧАМ 

• Хто шукає, той ламає голову. Знаходить, а героями розв’язаної 
проблеми стають інші.

• Дива приходять і знаходять, якщо їх шукають.
• Хто шукає, той за носа не водить, а завжди знаходить.

 СЛАВА, ДИВА, ДУРІСТЬ, РАШИЗМ…

• Фашизм тільки тліє, а рашизм путінський  – хитрий, падлючий, 
вічний і невиліковний.

• Синиця славу розпустила, орел базіку утопив…
• Зразково виховувати – непросто, дуріти – легше.
• Старість – не радість, дурість – не жарт.
• Дурість – це міні-вистава з максі-горлохватством. Тільки б народні 

обранці не захворіли нею. 
• Мав манію величі, захворів на манію дурості.
• Від вовка найстрашніша двонога … свиня, коли вона прагне більше 

волі, а на лоні природи залишає смертельно-огидні сліди сваволі. 

 Віктор БОЖОК, 
м. Корюківка

Афоризми
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Cелище Любеч стоїть на високих пагорбах і практично не має великих 
рівних поверхонь. Центр селища позначений великою площею, на якій 
розташований Спасо-Преображенський собор початку ХІХ ст. Від площі у 
різні боки розходяться чотири дороги, кожна з яких приведе вас до чудових 
пам’яток архітектури. Найцікавішими об’єктами історико-археологічного му-
зейного комплексу «Древній Любеч», який створений у 2008 році, є Замкова 
Гора, печера Св. Антонія та кам’яниця наказного гетьмана України Павла 
Полуботка.

Уперше давньоруське місто Любеч згадується в «Повісті временних літ» 
882 року. Ще одна давня згадка сягає 907 року, у договорі князя Олега з Ві-
зантією, поруч з такими найвідомішими на той час давньоруськими містами 
як Київ, Чернігів, Переяслав, Полоцьк. Уже в ті часи місто на Дніпрі було 
важливим опорним пунктом на шляху «із варяг у греки».

У Любечі, як вважають історики, провів останні роки свого життя древлян-
ський князь Мал (Мал Любечанин), тут народилися його діти – Малуша, яка 
стала дружиною великого князя київського Святослава і матір’ю Володимира 
Святого, та оспіваний у билинах Добриня Микитич.

З Любечем пов’язані доленосні події давньоруської історії. У 1016 році 
тут відбулася битва, в якій князь Ярослав Мудрий розгромив військо Свя-
тополка Окаянного. 

У 1097 році в Любецькому замку відбувся Перший з’їзд давньоруських 
князів, що увічнено у пам’ятнику на Замковій Горі. 

Любеч відомий, як місто, в якому народився основоположник чернецтва 
на Русі – святий Антоній (983–1073). З його іменем у Любечі пов’язані дві пе-
чери. Одна з них – «ближня» – знаходиться неподалік від кам’яниці гетьмана 
Павла Полуботка. Поряд з печерою місцеві жителі облаштували колодязь зі 
«святою» водою. На цьому місці колись була криниця, що належала родині 
Милорадовичів. За переказами місцевих жителів, саме з цієї криниці брали 
воду монахи Антоніївського монастиря. За кілька сотень метрів розташована 
друга – «дальня» Антонієва печера.

Значною була роль Любеча і в козацьку добу. Приваблюють туристів і ма-
льовничі любецькі околиці над Дніпром, які є чудовим місцем для відпочинку. 

Мар’яна КОВАЛЬЧУК

ПАМ’ЯТНИК ДАВНЬОРУСЬКИМ КНЯЗЯМ У ЛЮБЕЧI
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АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОМКО

До редакції надійшла сумна звістка. 18 вересня цього року пішов з 
життя відомий прозаїк, гуморист, член літературної спілки «Чернігів», 
постійний автор часопису «Літературний Чернігів» Анатолій Михай-
лович Соломко.

Народився письменник 26 травня 1936 року в 
с. Дмитрівці Шахтарського району на Донеччині. 
Згодом родина  перебралася на Чернігівщину в 
с. Іваницю, звідки був родом батько. Тож дитячі та 
юнацькі роки поминули у цьому степовому селі, де 
до сьогодні  збереглася казкова поліська природа. 
Потім деякий час родина мешкала в Качанівці, 
Холмах, Ріпках, куди його батька Михайла Степа-
новича перекидали головою колгоспу «на підняття 
відсталого господарства». Останнім було містечко 
Мена, де родина осіла назавжди.

Після закінчення школи Анатолій Соломко працював токарем, 
кореспондентом районної газети. Закінчив Київський національний 
університет ім.  Т. Шевченка – історико-філософський відділ. Отри-
мавши диплом, довгий час вчителював у одній  із київських шкіл. Після 
відвідування музею М. Рильського надрукував у журналі «Україна» 
перше оповідання про  класика української літератури. Відтоді захопився 
творчістю: написав ще ряд статей і новел про наших незабутніх діячів 
культури та видав книгу «Не забудьте полити квіти». Пізніше з’явилися 
книги повістей та оповідань – «Зрада», «Корсетна майстерня пані Марії», 
«Гілочка калини червоної», «Червона троянда кохання», романи «Кру-
гозлам», «Корозія», трилогія «Перстень єзуїта». Підготував до друку і 
передав до видавництва новий роман «Марево».

Анатолій Михайлович сповна віддавався літературі – до останнього 
подиху. Він робив задуману справу як орач, що чесно і плідно працює на 
своїй ниві, і поле його діянь випромінює енергію добра та світла.

Вічна пам’ять нашому побратиму по перу. Земля йому пухом!

   Літературна спілка «Чернігів», 
редакція журналу «Літературний Чернігів»

На спомин
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