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Гордон Олександр Богданович
народився 1 грудня 1961 року.
Поет, прозаїк, перекладач, критик,
краєзнавець. Заступник голови
Національної спілки письменників
України. Автор 30 збірок поезій,
а також 12 збірок перекладів з
польської на українську і російську
віршів В. Шимборської «Зустріч із
краєвидом»(1997) та ін. Переклав
українською мовою окремі знакові твори Й. В. Ґете, Е. По, Р. М. Рільке, П. Верлена,
А. Рембо, Г. Аполлінера, Т. С. Еліота. Автор-упорядник понад 10 поетичних
антологій, у т. ч. – двомовних.
Почесний член Спілки незалежних письменників Болгарії, відзначений
медаллю цією спілки (2017) за внесок у європейську та світову літературу.
Лауреат Міжнародної літературної премії «Тріумф» (2001), літературних
премій ім. М. Шашкевича (2011), ім. Я. Дорошенка (2011), ім. В. Мисика та
ім. Л.Череватенка (обидві – 2017). Учасник літературних фестивалів і пленерів
у Румунії (2008) та Чехії (2013, 2014), постійний учасник щорічних міжнародних фестивалів «Криницька літературна осінь» (2001–2010, Польща),
«Поети без кордонів» (2012-2017, Польща), «Познаньський поетичний листопад»
(2013-2017, Польща). Його вірші перекладено 12 мовами.

ПОМІЖ УТАЄМНИЧЕНИХ СТОРІЧ
***
Між нами пристрасть і між нами ніч.
І Слово, й серце, й ніжність поміж нами.
З яких утаємничених сторіч
Любов перероста в прозрілу пам’ять?
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Ми зачаровані давно… Удвох
Діждались днів намоленого неба.
Перекодовані на вічне… Бог
Розрадив душі, як найперший предок.
Величні партитури почуттів,
А світ увесь, мов океан, змілів.
Сумне життя та щирі одкровення.
Над нами аркуш долі – палімпсест…
І тільки вірші – Божий дар натхнення,
І тільки Слово віднайде свій хрест.
***
Я Видубичі серцем обійняв
І перейнявся мужнім духом.
Пощезли сумніви, недуги –
Я видужав у галереях нав.
Як вічний віршник серед неба й трав
Молився за померлих душі.
Я тільки у майбутнє рушив –
Тоді, коли всіх слів іще не знав.
Історії грайлива траєкторія –
Така ж безсмертна, як сама історія.
Я Видубичі серцем полюбив…
Михайлівський собор і церква
Георгіївська – наче перша
У різьбленнях гетьманської доби.
* **
І віє з Видубичів холодом сторіч.
І голоси доносяться пречисті.
Тут мовчазна історія Вітчизни,
А вічність дивним сном застигла на горі.
І крутосхил життя, і течія Дніпра…
І осінь почуттями надихає.
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І виринають ангели із раю,
Забуті предки в непорочну рань.
Ти неба чистоти та юності не зрань.
Найвища молодість – завжди передостання…
Поезія, мов доля – бездоганна,
Що виростає з радощів і ран.
Та все ж твоє оберігає серце
Михайлівська середньовічна церква.
***
Весна чатує подихом зеленим
На всі мої чекання і думки.
Своє життя, мов прапор на рамено,
Беру і дихаю в чуткі віки.
Нехай почують мовчазні століття,
А говіркі століття хай мовчать.
Я говоритиму тепер із вітром,
І з небесами, що в душі ячать.
Цей голос віри хай для всіх народить
Спресовані і затишні рядки,
В яких просте життя мого народу –
По берегах великої ріки.
***
В Бережанах бережанься
Мій осінній тихий сум…
В сотнях міст і сотнях станцій
Бережи свою красу.
Вийдеш мила…На пероні
Станеш радістю журби.
Я залишу вірш, як спомин, –
Подарунок мій тобі.
В Бережанах бережанься,
Залишайся при мені,
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Бережи той дух повстанський,
Що скресає уві сні.
Пісня в серці вже клекоче,
Чути вічне: «кру-кру-кру!»…
Сивий смуток проти ночі
Прошепоче: «Не умру!»
***
Стою перед княжим Черніговом,
Збігаю деснянськими руслами.
Питаю Бояна та Ігоря
Історії київсько-руської.
Озброєний словом і вірою,
Стою перед білою церквою.
Мій боже, що в Тебе лиш вірую,
Подай же нам слово Шевченкове.
Подай нам шляхетності Рильського…
Поети – то нації дзеркало.
Навчай нас історії римської.
Навчай нас духовності Зерова.
Стою, наче воїн, над мольбищем,
Під Києвом, Львовом чи Сквирою…
І лиш промовляю за Ольжичем:
«В державу і націю – Вірую!»
***
Я вірші осінні читаю.
Ти слухаєш пізні рядки.
Обоє ми з іншого краю –
По той бік живої ріки.
По той бік безсмертя й століття,
По той бік життя і чудес…
Поети з гірської блакиті,
З окрилених ними небес.
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Вежа Любові (цикл)
***
Я шукав у жінках
Поезію.
Та не знаходив
Любові.
Я чекав від жінок
Любові.
Та не знаходив
Поезії.
Я був лише
земним чоловіком.
До Тебе я просто
не був Поетом.

***
Твоя краса –
поезія душі.
А серце лиш страждає,
коли народжуються вірші.
Так важко
прочитати душу.
Так легко
звіритись душі.

***
Таємниця
твоєї краси –
у моєму серці.
Таємниця
твоєї поезії –
у моїх почуттях до тебе.
Не читай їх усіх,
бо ще за життя
станеш безсмертною.
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***
Поезія у світі
така ж невловна,
як і ти.
Але, спіймавши тебе,
я сам лише
віддався поезії.
***
У поцілунках
твоїх слів
відчуваю жадобу уст,
якими ти звертаєшся
до мене.
***
Кожна моя ніч –
для Тебе.
Поети – дивні люди.
Любов у них розпочинається
лише з Поезії.
***
Від нашої Любові
народжуються вірші,
що надихають людей
на кохання.
Скільки віршів –
стільки й дітей,
народжених
від закоханих батьків.
Поети – батьки людства.
***
Кожна жінка
дозріває в самотності,
а чоловік – на волі.
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***
Наші вірші –
це лише зорі,
які спалахують у небі
і гаснуть,
коли на землі
холонуть серця.
***
Душі поетів
вростають в єдину велику
Вавилонську вежу Любові.
Вийми з неї хоча б один камінчик
і вона посиплеться…
***
Поезія людських чуттів
вища
за поезію історії,
тому не історики,
а поети
стають пророками.
***
Поезія – це ніч
любові зі словом.
З цієї любові
народжуються вірші –
позашлюбні діти епохи,
котра без поетів
з глибини людських душ
не зможе вивести
жодних законів Кохання.
***
Хочу донести до тебе
свій біль,
але ти його не розумієш.
Біль поета
зрозуміють лише
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майбутні покоління.
Кожний поет –
жертва сьогодення
в ім’я майбутнього.
Щоби стати ангелом,
необхідно воскреснути.
***
У небо, що над нами,
злітаються наші душі,
а серця належать землі.
***
Вірші,
як справжні зорі,
народжуються вночі.
Поети,
як справжні пророки,
народжуються в небесах Батьківщини.
На жаль,
зорі видно
лише у нічному небі.
А Батьківщина
живе у нас від народження.
То куди ж діваються поети?
***
Пливи до нього, дівчинко,
пливи.
Це море – океан любові.
Купайся в ньому, дівчинко,
лови
цю мить легкої-нелегкої долі.
Живи, кохана дівчинко,
живи.
Поет завжди змагається з добою.
Ти лиш його, дівчинонько,
люби.
І правду ви пізнаєте обоє.
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***
Люблю цілувати
твою красу
своїм поглядом.
Ти – беззахисна
перед моїми почуттями.
***
У небесах
шукаю твою душу,
бо вона час від часу
злітає вгору
лише для того,
щоб окрилити
мої почуття до тебе.
***
Своєю закоханістю
я захищаю
твою красу
від чужих поглядів.
***
Міста холонуть
від людських сердець.
Якщо серця засяють сонцем,
то й місто
зігріватиме любов.
***
Література – це почуття
у стані затишку.
Добре пишеться тоді,
коли слова перебувають
не у тобі,
а витають довкола тебе,
і ти бачиш їх збоку
у всій красі.
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***
Навколо стільки жінок…
А я люблю лиш тебе.
Навіть вірші мої закохані у тебе.
Не стане мене,
а мої вірші через століття
кохатимуть тебе.
І нащадки вивчатимуть
наше кохання у школах.
Та що їм, нащадкам,
до нашого кохання?
Навіть щастя вони
не зможуть від нас відібрати.
А без нашого щастя
чи зрозуміють вони
наші вірші?
Поезію розуміють
лише закохані.
***
Навіть, коли б я хотів
не думати про тебе,
завжди бачу твої очі.
Твій погляд – мій охоронець.
Лише моє серце
вміє з ним розмовляти.
***
Так мрію
про твої обійми…
Заховаюся у тебе.
І ти народиш мені мене.
Чи я, народжений тобою,
зможу прожити без тебе?
***
Зі своїх віршів
збудую для тебе
Вежу Любові.
Ти зможеш
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прилітати до неї щодня.
Але живи
у моїх обіймах –
це замок,
який захищає нас
від варварів.
***
Мої вірші
народжуються вночі,
коли мені не вистачає
тебе.
Самотня любов
завжди розмовляє
віршами.
На їхніх крилах
мої почуття
долітають до тебе.
***
Спи, моя кохана!
Сьогодні усю ніч
оберігатиму твій сон
віршами,
які народжуватимуться
з туги за тобою.
Над ранок засну
з думкою про тебе.
Удень твоя черга
бути охоронцем.
Чоловік – лицар ночі.
Жінка – берегиня дня!
м. Київ
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ЗЕЛИК ВОНЮЧИЙ,
або Як ми з Бусею на «музиці» грали…
(З нової книги «Калюжинські оповідки»)
Ну, що за химера? Дивно, але я став боятися ночі. Це, певно, вже
даються взнаки роки…
Раніше було як? Прийдеш із роботи, повечеряєш добренно – та й
пірнаєш у прірву Морфея, ще сидячи біля телевізора. Прокинешся
серед ночі, переповзеш на ліжко і аж до самого ранку – в обіймах сну. А
на ранок – день новий, нові турботи, нові емоції, нові люди… Одвічний
кругообіг часу. Дивись, уже й рік минув!
Та десь щось змінилося… Певно, Бог увімкнув на коробці Часу задній
хід. Усе частіше, отак серед ночі, я прокидаюся, бо вибираюся із тенет
Пам’яті, із сюжетів давно минулого часу, та й не можу второпати: «Ну,
чого ото воно тобі наснилося? У реальному житті все ж було зовсім не
так». І в отих розхристаних роздумах ти вже не зможеш стулити повік
до самого ранку…
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Усе частіше в мої сни приходять Калюжинці, мальовниче село мого
дитинства, яке вгніздилося на південному сході Сіверського краю, посеред буйночубих лісів та численних ставків, які в оксамитове кольє
увібрали оцю неймовірно затишну людську обитель. Калюжинці – батьківщина моєї неньки і неповторно омріяна колиска мого дитинства…
Народжений у гамірному буденні міста, влітку я потрапляв у зовсім
інший світ… Точніше – дивосвіт, де я залюбки зустрічав схід сонця, поспішаючи з дідом Андрієм на рибалку… Там я по-справжньому навчився
відчувати спрагу спекотного дня, допомагаючи бабусі розтрушувати
свіжоскошену отаву. Розкошував у тихому надвечір’ї, стишено очікуючи
на першу чашку свіжого молока від щойно видоєної корови… І втомлено
засинав під заливисті рулади солов’їв та шепотіння старої антонівки, що
схилила свої віти під вікном.
Я відкривав нові світи, щоденно ганяючи численними вигонами та
левадами, а кришталево чисті води ставка гартували моє тіло, наповнюючи його міццю і наснагою.
Я ріс… А щедре на тепло й ласку сонце обдаровувало мене засмагою.
Саме таким, засмаглим хлопчаком, і приходжу я у свої сьогоденні сни.
Приходжу, щоб знову пережити оті стрімкоминучі хвилини дитячого
щастя, а разом із тим – і не загоєні в серці миттєвості перших дитячих
утрат…
Про що ж так настирливо хоче нагадати мені цими снами Доля?
Лишається тільки здогадуватися.
Блукаючи кольоровими світами дитинства, я немов би переосмислюю: «А чи так жив? Чи не збочив із праведного шляху?»
Прокидаюсь – і вже не сплю до ранку.
Цього разу ніч подарувала мені ще одну зустріч із дитинством. На
крилах сну вона перенесла мене у ті світанкові шістдесяті роки минулого століття, коли я п’ятирічним хлопчаком полюбляв сидіти на лаві
під розлогою шовковицею, безтурботно теліпаючи ногами і з цікавістю
споглядаючи за навколишнім світом, що заклопотано пробігав повз мене
дорогою, кимось дбайливо вимощеною бруківкою.
Була восьма година…
Село вже давно прокинулося і на всю котушку жило своїм повноцінним життям. Бо бекало і мукало, кукурікало і ґелґотало, скрипіло й
співало на всі заставки…
Уже давно відправлено худобу на випас, попорано домашнє господарство, шкрябнули гострими сапками в грядках та й розбіглися по
роботах. Мене ж за хвіртку на прохолодну лаву відправила бабуся…
Буся – як я скорочено її називав, щоб довго язика не морочити… А так
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її Марусею звали… А може, то я зумисне так змудрував, щоб обминути
такий важкий для мене звук «р», який, як я помітив, і мамі моїй не піддавався, та вона чомусь не комплексувала… Ричала – як могла… А я
викручувався, звивався…
А Буся мовби й не помічала.
А відправила мене за хвіртку – я здогадався чого. Через надмірну мою
цікавість, яка всьому перепоною ставала – тільки прокинуся…
От і того ранку.
Прокинувся я від різкого бурякового запаху, що пробивався з хатини.
«Щось вариться», – звично визначив і почвалав босоніж туди… На
принадний запах… Ще й теплий на відстані…
У хатині, на грубці, кипів десятилітровий чавун. Чорний – як земля
з-під плуга. У чавуні щось весело булькало…
Придивився – зверху на чавуні приваблювала дивна якась кришка з
носиком… І металевим патрубком, вставленим у мідну трубку… А сама
вже труба знаходилася у невеликому кориті, наповненому водою.
Дивина!.. Уся ця химерна конструкція містилася на ослоні, що стояв
біля грубки.
Придивляюся прискіпливіше… Ага… Трубка – довша від корита… А
на її кінці – мотузочок звисає, по якому дзюрчить-парує якась прозора рідина… Прямо в трилітрову банку, прилаштовану тут на табуретці.
Я не стримався й понюхав: пахне лікарнею…
Аж тут і бабуся…
– Це що? – зацікавлено тицьнув пальцем я.
– Музика, – і не думала викручуватися Буся.
– Музика? – витріщився я.
– А ти що думав?
– Та нічого я не встиг подумати!
– Ну, тоді стій мовчки і слухай. Звучить?
– Звучить, – погодився я, прислухаючись, як щось гоготить-дихає
всередині.
– А як на ній грати?.. Ну, щоб голосніше зробити, – не вгавав я.
– А ось так… Дуже просто, – і бабуся, прочинивши дверцята, кинула
в грубку двоє полін.
Грубка на якусь мить умовкла, мовби подавилася, а тоді враз задоволено заквоктала, заворушилася всередині, задихала важче й надривніше… Іще за якусь мить із трубки повалив пар і вона засвистіла. Гучно
так, заклично…
– Дай і я зіграю, – не стримався я.
– Зіграй, якщо не важко, – усміхнулася бабуся і показала очима на
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поліна, що лежали поряд. – Ну, підкинь одне, але не більше, – сказала
й хутко відчинила дверцята. – Тільки швидше, щоб жар даремно не випускати, – скомандувала.
Я блискавично вкинув углиб полінце, а бабуся ще швидше закрила
грубці розжареного рота.
І все ж я встиг помітити, як вогонь жадібно проковтнув дерев’яну
здобич.
З трубки засвистіло, запарувало – і прозора водичка ще веселіше
задзюркотіла в банку.
– Давай я ще підкину! – настійливо подався я всім тілом уперед. І
поліно вже підхопив із купи… І до дверцят потягнувся, щоб відчинити…
Та бабуся владно поклала важку долоню на плече. – Досить, – сказала,
як відрізала.
Я закомизився:
– Ще хочу!
– Краще он молока напийся… З пирогом, який ти любиш… Та й біжи
погуляй, доки погода…
І вийшла з хатини.
А в мене ж то руки не перестали свербіти! Скориставшись можливістю, я в один змиг ока вкинув у вогненну пащу грубки аж три найбільші
поліна!
Ще й долоні не встиг від пилу стряхнути, як у хатині загуло… Дедалі
важче, натужніше…
Невдоволено забулькав чавун… Із грубки, як із потяга, повалив пар.
Я насторожено прислухався: вона вже не свистіла… Вона – гула!..
Напружувалася з останніх сил, мовби збиралася зрушити з місця велетенський вантаж.
Але, як би не напиналася, залишалася стояти там, де й була. Тільки
дихала – аж хрипіла, надриваючись. Натомлено, натруджено, заклично!
А банка – я й зреагувати не встиг – хутко наповнилася водою… Ще
й через край побігла…
У хатині ще густіше запахло лікарнею…
– Ах, ти ж шкідник отакий! – ускочила в хатину бабуся і зльоту відміряла мені запотиличника. – Я ж казала: не тре-ба!.. А ти… Чи хочеш,
щоб на небеса злетіли?
– На небеса? – витріщився я крізь сльози, ніяк не розуміючи… Ну,
при чому тут небеса, коли грозою й не пахне ніде?!.
А бабуся й не збиралася приховувати свій гнів:
– Пий молоко і щоб я й твого сліду не бачила тут!.. Зелик вонючий…
Я злякано позадкував до розчинених навстіж дверей.
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Яке молоко, бабо?.. Який пиріг, коли я його й укусити ще не збирався,
а він уже поперек горла мені став. Мов камінець!
Отак задкував, а второпати ніяк не міг…
Чому зелик?.. Та ще й вонючий?..
І що це таке, що тільки в бабиному гніві й жило досі й ніколи назовні
не виривалося?..
А баба вже відчула, напевне, що переборщила. Заступила собою вихід
у дверях ще й чашку молока подала:
– Пий, а то голодний весь день гасатимеш…
– Я – ситий, – спробував відбуркнутися я і прошмигнути в баби
попід рукою.
– Я тебе знаю…
Майже розчавлений, у непосильних роздумах я все ж справився із
чашкою молока і, заїдаючи його пиріжком, не полишав надії прослизнути
в баби під рукою на таке миле мені раптом подвір’я.
А грубка загула ще дужче, надривніше.
Баба оглянулася й сплеснула злякано в долоні:
– Ой, горе мені, горе… Що ж ти наробив?.. – і, хутко вхопивши велику
металеву чашку, набрала повну води й з усього розмаху хлюпнула нею
у самісіньку гущу вогню в грубці.
– Бо ще розірветься, – сказала й, ніби виправдовуючись, додала: –
Треба апетит хоч трохи збавити…
«Чий?» – я й не спитав уголос, а вона мовби вгадала:
– Вогню… Чий же іще?!. – а тоді враз подобрішала: – Ну, та йди вже,
ганяй, доки ноги носять… Що тобі тут біля мене закисати?..
І виштовхала мене на подвір’я, а сама – клац защіпкою, та й зачинилася в хатині. – Щоб запах по селу не розвівався,– бурчала ніби
сама до себе, але ж і я чув, хоч і невтямки було. А баба не вгавала: – А то
зберуться зараз нюхачі кляті… Позбігаються звідусюди… Всім потреба
нараз закрутить у носі, хоч ти повідривай їм ті носи…
Я постенав трохи плечима та й почвалав до старої шовковиці.
Походив туди-сюди, поперегинався – не допомагає.
І через паркан не видно порятунку, а тому відчинив хвіртку і поплентався нехотя на вулицю.
Примостившись на лавочці, почав спостерігати… Що ж воно нудним
таким стало раптом?.. Наче хто підмінив світ… Отак забрав усі радощі
з нього, а замість них смутку й печалі навалив під самісінькі стріхи…
Ногами до землі не діставав, тож вони самі теліпалися – наче стрічки
на вітрі.
Гнітило бабине… Прямо до землі придавлювало, мов каменюкою…
Ну, чому зелик?.. Та ще й вонючий...

Проза

19

«У баби я нізащо не запитаю, – думалось, – а от у когось із людей…»
Аж тут тітка Пріська навпроти чимчикує… Наче на замовлення…
– Чи не з магазину? – питаю.
– А звідки ж мені ще ходити? – і собі ніби перепитує тітка. – Хлібця
ось купила та й несу додому… А ти… Натомився вже?.. Спочиваєш?..
– Та де б я натомився?.. Скажете таке… Байдики б’ю і більше нічого
мені не довіряє баба.
– А сама ж що?..
– Воду з труби виганяє, а мені не дає.
– Воду?.. З труби?.. А-а-а… То чого ж ти кричиш?.. Чи хочеш міліцію
накликати?
– Міліцію? – не второпав я. – При чому тут міліція?
– А при тому. Сидиш – так і сиди мовчки.
– Добре, – легко погодився я, бо мав на меті зовсім інше розгадати.
Тож і запитав прямо: – Тьотю, ви мені краще скажіть…
– Що? – зупинилася тітка.
– А що таке зелик?
– Зелик? – усміхнулася тітка. – А чого це тобі раптом припекло дізнатися?
– А я й сам не знаю, – знітився я. – Збрело на думку, то й питаю…
– Так у давні часи називали півня, дитятку… А до чого воно тобі?
– Не мені, а бабі моїй вельми розумній, – сказав я і відвернувся,
відчуваючи, що ось-ось із моїх очей може викотитися крупна сльозина.
– Бабі?
– А кому ж іще? Всі – на роботі… Тільки я та вона…
– І то баба тебе так назвала?..
– Еге… Тільки не второпаю, чому саме вонючий?
– Та не забивай собі голову всякими дурницями, дитино! Мало що
намерещиться дурній бабі!.. Ти, певно, нашкодив?
– Та-а-а… На музиці сильно зіграв, – чесно признався я.
– На музиці?..
– Еге ж… То воно тільки капало, а тоді як забіжить!... Як загуде!..
– Теж мені велика біда, щоб так дитину обзивати! – сплеснула в долоні стурбована сусідка. – Прикрутила б те радіво – та й уся заморока…
Так і почвалала тітка Пріська до своєї хати, не збагнувши достеменно,
який ото насправді цікавий струмент із музикою.
Від роздумів мене відірвав дядько Іван… Горохів – як його називали
по-вуличному. Він – шофер. Якраз проїздив на своїй «полуторці» повз
наш двір – то й гукнув, пригальмувавши, з кабіни:
– Шурко!.. А що Арсеївна робить, що так дим із димаря валить?
– На музиці грає!
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– Що-що? – не второпав. – Скажеш, що я після обіду заїду.
– А піпікнути дасте?
– Біжи, зараз піпікнеш?.. Чого ж так довго чекати?..
Мене – мовби корова язиком злизала з лавочки. Чи вітер здув. Та я
й сам незчувся, як швидко опинився на підніжці «полуторки» – і вже
долоня сама на піпікало тиснула. Мишина кричала радісно, а я розпливався в щасливій усмішці – по самі вуха. Наче й не вонючий уже… І не
зелик якийсь там задрипаний…
Дядько Йван підхопив мене дужою рукою і всадив у кабіну, якраз на
те місце, де тільки-но сидів сам.
Я, мліючи від неймовірного напливу радості, тиснув і тиснув на сигнал, чим не на жарт стривожив Габових гусей, які табуном поверталися
з вигону – вже до хазяйських воріт доходили… Як замахали крильми з
переляку, як заґелґотали!..
– Та досить, досить! – засміявся дядько Йван. – А то подумають, що
війна почалася… Ну, стрибай на землю, – так само дужою рукою допоміг
вибратися з кабіни. – Та не забудь сказати бабі, що я заїду після обіду.
– Не забуду, – твердо пообіцяв я, заправляючи сорочку в штанці.
Наступні півгодини у світі нічого особливого не відбулося. Я щасливо
сидів на лавочці і під враженням голосистого піпікання ще щасливіше
вимахував ногами.
– Шурко, охолонь… А то ноги на сусідній хлів позакидаєш… Розмахався тут – аж вітер по вулиці пилюку ганяє.
Я глянув – і захолов… Якраз навпроти дядько Федір… Свого всюдисущого мотоциклета припиняє… Наш дільничний міліціонер…
– Ти що, не чув, що так натхненно розмахався? – перепитав, присідаючи біля мене на лавочці.
– А що? – недовірливо блимнув очима я.
– А те, що грошей ніколи не буде, якщо так махатимеш!
Сівши, Киряков зняв форменого кашкета і краєм долоні витер спітніле чоло.
– Чим баба займається? – запитав скоріше для порядку, ніж із якимось дальшим прицілом.
– А покатаєте на мотоциклетці, то й скажу, миттю зметикував я.
– А де ж я дінуся, – спокійно погодився дільничний.
Я вмить згадав про бабину музику і так захоплено розповів про неї,
що й дядько Федір не втримався:
– Так басує, кажеш, чавун?.. А сопілкою йому допомагає трубка?.. Ну,
молодець у тебе баба… Серед білого дня таким оркестром заправляти
надумала, – і, потерши гаряче долонями, майже по-хазяйськи розчинив
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хвіртку у наш двір, зацікавлено додаючи на ходу: – А водичка, кажеш,
не просто дзюрчить, а ніби аж підспівує?..
Я – за дядьком…
– Ану, Шуро, гукай мені бабу, – виставив ураз мене наперед наш
дільничний. – Тільки не кажи зразу, що я прийшов. Не лякай завчасно…
– Ага… Та в мене баба така, що сама будь-кого злякає…
– Все одно зови!
– А як же покатати? – повернувся я обличчям до дядька Федора.
– Покатаю, якщо обіцяв… Ніде не дінуся. Клич!.. Скажи: сюрприз
жде, якщо допитуватиметься.
Сюрприз насправді вдався… Такого бабусиного обличчя я до самої її
смерті не бачив. І покатав дядько Федір не мене, а бабусю. Аж у Срібне
відвіз. У районний центр!..
Повернулася вже пізно ввечері. І стишено запитала у прабаби Насті,
у своєї матері:
– Ну, і де той провокатор?..
– Спить на печі… Нагасався за день… А в тебе – що?
– Відбулася штрафом…
Та в неї, видно, за дорогу до райцентру й назад усе зло витрусилося.
Я це відчув усім своїм, зібганим у малесенький м’ячик, єством.
Бабуся підступила до печі і шорсткою долонею погладила мою кучеряву голову. Її ласкаве тепло вмить розбіглося по всьому моєму скоцюрбленому тілу. Я, звісно, вдав, що сплю. Затаїв образу… А насправді…
Ще й досі відчуваю себе зеликом, як згадаю свою рідну Бусю-бабусю… Накукурікав!
Ще з жодного інструмента так музика не крапала в банку, як із нашого!
Уже відколи нема його, а й досі звучить-гуде… Самогонний апарат… А
якщо точніше, диригент усіх сільських проблем.
м. Ніжин
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Поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, народився
26 березня 1958 року в селі Загір’я
Зборівського району на Тернопільщині. Закінчив факультет
журналістики Львівського держуніверситету. Працював у районних та обласних газетах Тернопільщини,обирався депутатом
Тернопільської облради. Нині – на творчій роботі, член редколегії кількох
часописів, мешкає в місті Шумськ.
Автор восьми різножанрових книг, передмов до видань Олеся Дяка,
Романа Левандовського, Богдана Манюка, Лесі Шмигельської. Повісті,
оповідання, етюди, поеми, вірші, переклади, пародії, статті, рецензії
неодноразово з’являлися в журналах, альманахах, колективних збірниках,
газетах, їх вміщували електронні ЗМІ. На його тексти композиторами
створено низку пісень.
Член Національних спілок письменників, журналістів, краєзнавців
України. Лауреат Всеукраїнської премії імені братів Лепких, премії журналу «Літературний Тернопіль». Дипломант Всеукраїнських конкурсів
«Крилатий Лев» та імені М. Утриска.

РІЧКА НЕЗНИЩИМА
ДОРОГА

Непроминальні іскри мандрувань
Несе вітрисько шляху до палань.
Стебло незнань затоптую ногами,
Аби збагнути тракт свій через рань.
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***
Четвериків весновесільний бунт
Углиблює у буквиць тернодолю,
Щоби у пружну магоз’явність бою
Влетів навколосвітності цвіркун.
***
Струмок дороги розмисли джерелить
Й уявлення течуть в його воді.
Пратаємниці відчайдушний шелест
Зласкавлює мелодію надій.
***
Кидає ранок в річку незнищиму
І дивиться чарівними очима
На тишини одвічну динамітність,
Яка ховає рими дивовижні.

ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА САПОНА

У далину поминув слів фотон,
І чубарейко між небесних крон
Із невимовним сумом кружеляє,
Про що звіщає Божий телефон.
***
Березових листків короткочасся,
Метеликів болюче однодення
Через свідомість образи цілують
І надчутливість сіють у зіниці.

ОПРИШОК

З безкиддя витиснувши волю,
Шукає правду крізь туман
І вже його не приневолить
Чужого підступу аркан.
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***
Додому з лісу квітів не несу,
Бо доторком поранити красу
Боюсь, коли із нею наодинці,
Бо пахощів усіх не донесу.

***
Пітьма ховає ночі силует
У терновиння боязні тремкої,
Метафора її не огероїть,
Якщо в його не закохаюсь лет.

ПЕТРОВІ СОРОЦІ
Сторожка в лісі коле мої сни
Посеред невідкличної весни,
Коли моєї пісні припочатки
Майбутності вручають ордени.
***
Вдивляюсь в лісі у лице травинки.
До нього підповзає мурашинка.
Зеленого стобарв’я пісню віщу
Несе до мене дива пелюстинка.
***
Купа поет у ночвах мислі слово,
Як мама немовля. Й обов’язково
В цю купіль опустити мушу душу,
Аби почути ріднокрайну мову.

БИСТРІНЬ

Березень бурхливий білоквіттям
Бандажує берег божевіль.
Брага у баклазі безклопіття
Блискавично б’є в баладний біль.
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***
Заманю вовкопсів на бездоріжжя.
Інстинкт самозбереження такий.
Тоді її не зможе чорнодушшя
Продиктувати непрозрілий стиль.
***
Душа у відзеркаленні луни
Приховує політ несамовиття.
Портретить такти невгамовний світ,
Щоб міг у їхні видихи вростати.
***
Земної вісі вістря немістичне
Впивається в стихію снів незвичну.
Натхнення подих, рвійність рівноваги
В мені уперто зроджують відвагу.

ПОБАЧЕНЕ УЯВОЮ

Цікавість царює цибата,
Циганить цебро в царини.
Цілує цинізм циферблата
Цнотливість ціни цілини.

В КАРПАТАХ

Старезні дримба і колиба.
Солоножартний сміх у торбі.
Епоха віри крутить корбу
І загляда в холодну шибу.
***
Фантазія долає думань шквал.
І царственність свойого батерфляю
Спинити й на миттєвість не бажає,
У звичність застромляючи кинджал.
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***
У вранішній мелодії джмеля
Почув оте, що серце окриля.
І вже не рвусь до іншого мотиву.
Непереможна виспіву рілля.
***
Роз’ятрює ця туга за красою,
Яка впряглася у ярмо жадань.
Лише вона обожує цю рань
І ми стаєм крізь напасті собою.
***
Насіння буквиць в борозні очуднень
Неологічний проростень явля,
Аби у промовляннях новотворів
Глибинна невідомість зацвіла.
***
Відшукує мотив свій камертон
В теплодощів посолонілих нотах.
Мелодія нестримного узвишшя
У квітовибух музики кида.
***
Смирення й непокора ходять в парі.
Шал двоїни у жазі пізнання?
Перепливу незриме часоморе,
Як хаос повноводдя стане мій.
***
Чужизновир’я взялося вблагати
Повірити в хитрющість постулатів.
Але мені шепоче осторога:
Нема у рабськоницості дороги.
***
Усупереч ординській метушні
На помежів’ї яви й недоснів
Вслухаюся у біг незатихання
Й крутомороззя гине у мені.
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***
Спадковий код живе у вогневенах,
Крохмал крові у бубон нервів б’є.
Майбутності гарячострумні гени
Пронизують нездиблення моє.
***
Весняноквіття нуртоплин жагучий
Не піднесе мене на життєкручу,
Якщо миследуші надії вічні
Не віднайду у зав’язях могучих.
***
Часолетючість крізь вогонь любові
Із кінецьсвіттям не увійде в зговір.
Бо те, що обидвох несе у вічність,
Переплилось в густопотоці крові.
***
Яблуневіє серед літа сад
І в нім гілля не поламає град.
Адже любові древо ваговите
Не вирве вітру злющого снаряд.

м. Шумськ на Тернопільщині
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ЗА ЗЕМЛЮ

Вони почули, як у тумані до них хтось іде.
Краб пересмикнув затвор автомата.
— Не стріляйте, хлопці. Це дід Сидорович, із села йду, — гукнув
старечий голос.
— Стій там! — наказав Краб і мовчки, жестом показав Бурому, щоб
обійшов ліворуч.
Той узяв автомат і безгучно, мов кішка, зник у тумані.
— Що тобі треба, діду? — запитав Краб.
— Та я подумав, що ж мені сидіти отак, може, допоможу чимось...
Ось яблук несу.
— Уже один такий приходив з медом, — відказав Краб і за мить побачив, як у сизій поволоці проявився високий, ще доволі міцний дід. Довгі
сиві вуса спадали аж до підборіддя, над горбатим носом густо зрослися
такі ж сиві кошлаті брови. На голові спортивна шапочка «Адідас». Одною
рукою тримав палицю, на яку опирався, в іншій — корзину з яблуками.
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За ним зі зведеним автоматом ішов Бурий.
— Ну, і що ж вам не сидиться вдома? Ми ж і застрелить могли, —
мовив Краб.
Дід важко сопів.
— Можна я сяду. Серце барахлить. Дев’яносто один годок.
— Скільки? — здивувався Бурий.
— Та стільки, як чув, — відказав старий, поставив на землю корзинку
з яблуками і сів на ящик з-під набоїв. — Я там скраю села живу. Хлопці
ваші якось по кріп до мене приходили, — дід важко віддихувався. — Чую,
як ви воюєте. То чого ж мені вдома вмирать у ліжку. Вже краще тут.
— А ви що, діду — са Укхаїну? — недовірливо запитав Бурий.
Старий стримав посмішку, дивна вимова була у цього бійця.
— А за що ж мені бути, сину? Ще в кінці сорок п’ятого за неї під
Жаб’єм москалів клав.
— В УПА чи що?
— А то.
— То скільки ж вам тоді було? — запитав Краб.
— А порахуй... Дев’ятнадцять, мабуть. Беріть яблука, чемпіон.
Бурий узяв червонобоке, витер об полу куртки.
— Не отхуйне?
Тепер старий не втерпів, усміхнувся.
— Не бійся, тіко з дерева.
Бурий смачно, з хрумкотом укусив. Яблучний сік бризнув на підборіддя.
— Смачне, — мовив з повним ротом, далі пережував і покосився на
старого. — А ви, сначить, у хосвідку, діду?
— Та Бог з тобою, сину, яка розвідка? Мене хіба що... по смерть посилать уже.
— Смертей тут і без вас хватає, — мовив Краб, потім кивнув убік села,
з якого прийшов старий. — У вас там хтось остався?
— Собака, — відказав дід. — Жінка давно померла. Сина у шахті завалило. А онук... — дід зітхнув важко і змовк.
— Що онук? — запитав Краб.
— Там він... з москалями, — кивнув убік Донецька.
Запала ніякова мовчанка.
— Не так всьо просто, — продовжив старий. — Годами нам тут... па
расейскі...
— Ну, вас же не загітували?
— Мене двадцять три роки в Сибіру агітували і нічого в них не вийшло.
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— А онук чого ж?
Дід змовчав.
Бурий узяв із корзини кілька яблук.
— Однесу, хлопцям буде, — поніс у бліндаж.
Старий прокашлявся.
— У Донецьку онук живе. Дебелий хлопець, дай Бог кожному. Високий, чуб кучерявиться, чорний, як воронове крило. Весь у мене вдався.
Я в молодості таким був. А от, бач... дурак. Двоє дівчаток малих удома...
— Що ж ви йому мізки не вправили, — мовив Краб, і не зрозуміло
було чи серйозно сказав, чи з іронією.
— Дааа, — мовив дід і зняв нащось шапку. Зім’яв у руці. Вітерець
розвіяв на голові рідке сиве волосся.
Із бліндажа вийшов Бурий. Виніс ящик з набоями, сів збоку й став
заряджати ріжки від автомата.
— Діду, от, кажете, що дхужина ваша давно помехла, скільки вам тоді
було?
— Шістдесят.
— І як вам жилося цей час бес неї?
— Та чого, я собі раду даю.
— А як же бес жінки? Чи в шістдесят уже не хочеться?
Дід посміхнувся, погладив вуса.
— Скажу вам чесно, ще років сім тому мав одну сорокарічну. Прийшла до мене розпитувати про УПА. Журналістка якась. Я й не думав,
жартома руку їй на коліно поклав, а вона й... здалася.
— Так зараз віагр усяких повно, — засміявся Краб.
— Ні, — щиро й наївно глянув на нього дід. — Безо всяких пілюль.
— То ви гігант тоді, діду, Казанова!
— Ну і як, гахяча баба була? — запитав Бурий.
— Та постогнала трохи, — усміхнувся старий.
Хлопці весело розсміялися.
— Пхиходила ще до вас?
— Ні. То один раз так повезло мені.
Хлопці знову розсміялися. Бурий закінчив начиняти ріжки, відніс у
бліндаж ящик із залишками набоїв. Потім вийшов, сів навпроти старого.
— І що, Сидоховичу, вам сахас подобається кхаїна, са яку ви життя
тоді віддавали?
Дід задумався.
— Главне, що держава своя є. Ми за це воювали.
— А вона є? — глянув на старого з-під лоба Бурий.
Той зам’явся, подумав, що провокують його.
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— Хіба ви тоді са те воювали, щоб сьогодні вами Похошенки с Гхойсманами пхавили? — не вгавав Бурий.
Старий мовчав.
— За землю тоді воювали, — відказав замість діда Краб. — Усі війни
завжди за землю були. І зараз за землю свою воюємо, а не за Порошенка
чи Гройсмана.
Краб був значно молодший за Бурого, так, ніби зовсім школяр, але
вів себе впевнено.
— А в тебе є своя семля? — запитав Бурий. Видно було, що заводився.
— Скільки її в тебе — дванадцять соток? Чи, може, двадцять п’ять? А в
них скільки? Десятки, сотні гектахів. То са чию семлю ти воюєш? Не са
свою, са їхню вмихаємо с тобою тут.
— Гройсмани й Порошенки минуться, а земля вічна. За землю треба
битися, не за окремих людей, — відказав Краб.
Бурий посміхнувся.
— Гхойсмани вічні. Не ці то інші пхийдуть, не гхойсмани то хабіновичі,
один чохт. Ти бачив хоч одного синка їхнього тут. Хоч один сагинув чи
поханений був? А хлопці бес ніг, бес хук вехтаються, їм дають семельку
обіцяну? Ххена в суби їм дають. Метх на два — ото і вся їхня семля.
По телевісохі покасували, як хлопцям обіцяні сотки виділяють. Чехес
суди не можуть вибить. Та які там нахех суди у нас. Ото сюда їх, суддів
тих схакатих. Оце в цю гхясюку, в оце говно. Та щоб одному та дхугому
кишки на голову намотало, то вони б тоді снали, як судити... Не кхаїна,
а... якесь недохасумєніє. Касала Ліна Костенко – щось похоблено нам.
— Не лайтесь, хлопці. Спершу треба тут... войну закінчить. А тоді
повернетеся й будете вимітати хату. Ви ж молоді ще.
— Хто ж дасть її сакінчити, діду? Це ж біснес.
— Усе колись закінчується, — мовив старий. — Дасть Бог, закінчиться
й це.
Помовчали.
— Ви вірите в Бога, діду? — раптом запитав Краб, діставши з кишені
цукерку.
Старий поглянув у небо.
— Мабуть, є там хтось!
Десь здалеку донесло звук від вибуху снаряда.
— По Авдіївці б’ють, — сказав Бурий. Потім усміхнувся. — Са семлю...
— А ти чого тоді тут? За що воюєш? — скипів Краб.
Бурий довго мовчав. Жував травинку. Потім сплюнув зелену слину
під ноги, розтер підошвою і пішов у бліндаж.
— Чого він такий? — запитав Сидорович.
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Краб укинув до рота цукерку.
— Злий. Вісім місяців у полоні був. Утік і знов сюди, — перевів погляд
до дверей бліндажа, пересвідчився, що вони зачинені. — Тож чуєте, як
він балакає. Відшматували сепари пів’язика.
— Як це?
— Їх двох узяли, контужених. Поставили на коліна. Той хлопець з-під
Льова був. Затятий, видно, бандера. Хотіли, щоб він по-москальськи з
ними балакав. Приставили до лоба пістолет: «Па русскі гаварі, па русскі!» А той послав їх. Бурий каже, що мізки аж по стіні розлетілися. А
потім йому до лоба пістолет: «А ти умєєшь па русскі?» А він з Донецька
родом. Але мовчить, стиснувши зуби. «Ти что, нємой?» Бурий каже, що
його ніби заціпило тоді. «У тєбя єсть язик? Пакажи язик!». Він показав
язика. «Больше, больше висунь!» А тоді черевиком під нижню щелепу
— шматок і відвалився.
— Нас теж катували... — зітхнув старий. — Не доведи, Боже.
— Він з дитинства російською говорив... і тут до полону... а тепер
жодного слова кацапського не витягнеш. Путін добре діло цією війною
зробив, розплющив усім нам очі.
Якось басовито проспівала міна і розірвалася в полі. З бліндажа
вийшов Бурий з автоматом. В кишеньках бронежилету з-півдесятка
рожків для «калаша».
— Що, починається?
— Та шальна якась, наче...
— Туман, сука, ні чохта не видно. Дослухайтеся тут, можуть піти. Я
до сххону.
Він узяв із корзини два яблука й пішов окопом до куща глоду. Там
вискочив на рівне й підтюпцем зник у тумані.
— Куди він? — запитав дід.
— Сховку собі облаштував там, схрон такий у землю вритий, що
його й помітити важко. Але звідти проглядається вся низина. Від нас,
бачте, он за тією лісосмугою уже нічого не видно, а звідти кругом проглядається. Дуже зручна позиція у нас тут. Вони вже двічі за останній
місяць хотіли відбити її, але хрена. Бурий боїться, що в такий туман
знову можуть полізти.
— Хороший командир?
— Я командир, сержант. Він рядовий.
Краб підійшов до кулемета, який стояв у спеціально виритому в
бруствері гнізді. То був старий «максим» ще часів громадянської війни.
Сидорович зрадів, побачивши знайому йому зброю.
— Це ви таким воюєте тепер? — здивовано поглянув на Краба.
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Той ніжно погладив ствол кулемета.
— Раритет! Жодного разу не підвів.
— Ми теж з нього косили москалів...
Спереду лежали двома рядами мішки із землею, між ними вузька,
але широка бійниця, так щоб можна було «поливати» зліва направо.
Раптом внизу вибухнула граната.
— Ти ба, таки лізуть, бляді, на розтяжку нарвався. — Краб прислухався. — Ви б сховалися в бліндаж, діду. Може бути жарко.
— Ага, я прийшов, щоб ховатися. Дай мені якусь стрельку.
Краб посміхнувся. Розіклав біля кулеметного гнізда рядочком чотири
гранати.
З долини відлунив хлопок із підствольника, гахнуло зовсім поряд.
Старому заклало у вухах, однак голос Краба почув.
— От, падло... зачепило, — мовив той і тихенько став осідати біля
кулемета.
Сидорович схилився до хлопця.
— Ей, ти чого?
Намагався зручніше посадити його, бо Краб задихав часто-часто, ніби
маленькими ковточками ловив повітря і не міг наловити. Дід намацав
долонею на спині у хлопця гарячу, липку кров. Той якось дуже глибоко,
протяжно зітхнув, наче душу видихнув... і обм’як.
Із низини долинуло тупотіння ніг, перебігали групами, мовчки, як
привиди...
Метрів за двісті праворуч застрочив автомат Бурого. Тупіт затих.
Мабуть, полягали.
Старий побачив, як убік Бурого полетіла черга трасуючих. Ждав, що
той відповість, але він мовчав.
Сидорович витер об штанину кров на руці, закрив Крабові очі. По
тому зліг до кулемета, взявся обома руками за ручки. Гладеньке, поліроване дерево смачно лягло в долоні. Ворухнув стволом ліворуч-праворуч. Якась дивна радість розійшлася по грудях: «Лента за лентою набої
подавай...»
Знову в тумані загупали черевики.
— Стхіляй, Кхаб! Стхіляй! — здалеку закричав Бурий, намагаючись
пересмикнути затвор автомата, в який поцілила куля.
Сидорович припав до кулемета і ждав. Чув, як оскаженіло колошматило в землю серце.
— Потерпи, миле, потерпи ще трохи, не зупиняйся...— шепотів сам до
себе. — Ще хоч хвилинку, нехай підійдуть, ироди... А тоді вже, як захочеш.
— Кхаааб, стхіляй! — знову долинув розлючений голос Бурого.
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Старий крізь прицільний отвір дивився на затягнуту сизим туманом
долину. З лівого краю звелося кілька розмитих постатей, перебігли
десяток метрів і знову залягли. Видно, очікували куль з боку Бурого.
Але той ніяк не міг дати раду своєму автомату. Поруч лежала граната.
Бурий підсунув її ближче...
У густому мряковинні знову вчулися остережливі перебіжки ворога,
опале листя шаруділо під їхніми ногами.
— Стхіляй, Кхаб! Стхіляй!
Дід поплював на долоні й ще міцніше вхопився за ручки кулемета.
Кроки лунали вже зовсім близько.
— Та стхіляй же ж, твою мать! Кха-а-аб! Стхіляй, сука! — розпачливо
загорлав Бурий. Потім відкинув автомат і взяв гранату...
— Не вчи, синку, — крізь стиснуті зуби процідив старий.
Він ще вичекав кілька хвилин, потім почув у сірій мряці чужий стишений голос:
— Нє сци, понти гоніт нацик. Нєту здєсь нікаво. Абойдьом єво с тила...
— Ну, йди з тилу, — прошепотів старий і ще чекав якусь мить, аж поки
не розгледів чіткі постаті людей з автоматами. — Срака репне надвоє...
— мовив уже вголос і натиснув на гашетку.
Стріляв прицільно, короткими чергами, скошуючи одного за одним.
Ті, хто залишився, знову припали до землі. Донісся нелюдський крик
пораненого.
— Молодець, Кхаб! — гукнув Бурий. — Оце ти дав їм пхосхаться!
Кілька трасуючись куль знову полетіло вбік Бурого.
— Ага, солі мені насиплеш... — мовив той і пожбурив у ворога призначену для себе гранату.
Після вибуху густа, настояна імлою тиша лягла на долину. А потім
із лісосмуги долинув шум мотора.
— Чуєш, Кхабище! Ти чуєш?! Наші підходять! Тхимайся!
З цього боку ніхто не відповів.
По долині, віддаляючись, потупотіло десяток пар ніг. Почувся вибух,
видно, в паніці хтось нарвався таки на міну.
А за кілька хвилин до окопу вскочив Бурий. Шпурнув до дверей
бліндажа свій розбитий автомат, кинувся до Краба. Узяв у долоні його
голову, притулив пальці до сонної артерії біля вуха. Потім пригорнув
товариша до грудей.
— Кхабчику, Кхабчику... Ну що ж так... ну, сука... ну що ж так... Боже
мій, ну що ж так, Кхабчику...
Плакав, ткнувшись обличчям у білобрисий чуб мертвого Краба. Потім устав, витер сльози брудним рукавом, розвізши по обличчю багнюку.
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Підійшов до діда. Опустився біля нього на коліно. Той лежав ниць.
Стиснуті пальці не відпускали ручки «максима». Бурий вивільнив їх,
перевернув старого обличчям догори. Слідів поранення не було.
Бурий звівся, бачив, як полем під’їжджає до позиції БМПешка. І
раптом в гуркоті мотора пролунав зойк пораненого. Бурий прислухався. Там нижче, у виярку таки справді хтось охкав. Він висякався, взяв
автомат Краба і, минаючи чагарники, поволі став спускатися в долину.
Побачив труп у військовому камуфляжі без шевронів, лежав, неприродно вивернувши голову. Поруч ще один, зовсім молодий хлопчина.
У нього по обличчю повзав павук. Бурий дослухався. Стогін чувся
правіше. Він рушив у тому напрямку і угледів ще одного двохсотого,
який лежав ниць, розкинувши руки та глибоко вгрузнувши нігтями в
землю, ніби хотів підгребти її під себе. Біля лівої щоки краєчок червоної
книжечки, видно, висковзнула з кишені, коли падав. Військовий квиток
із двоголовим орлом. Бурий сховав його у себе за бронежилетом. Знову
рознісся стогін, тепер уже зовсім поруч. Він різко розвернувся в той бік
і скинув автомат.
— Нє стрєляй, — почув кволий голос.
Під молодим дубком лежав поранений. Бурий кинув погляд на його
руки — зброї не було. Обома долонями затискав на грудях закривавлений камуфляж. Підійшов ближче. Бліде обличчя пораненого скривила
гримаса болю, але навіть у такому стані воно було красивим: мужнє
підборіддя, ніс з легкою горбинкою, густе, звивисте, чорне, як воронове
крило, волосся, затуляло половину щоки. Мабуть, несила було прибрати. І якби не страждання на обличчі, схожий би був на врубелівського
Демона.
— Памагі мнє, парень, — ледь чутно проказав поранений.
Бурий зціпив зуби. Підняв дуло автомата.
— Чого ж ти пхийшов на мою семлю, падло? Це моя семля!
Поранений заплющив очі. Зрозумів, що йому не жити. Потім розплющив, подивився на Бурого холодним, скрижанілим поглядом.
— Нєт, ето моя зємля! Ето ти прішол на мою землю.
Бурий натиснув на гачок. Усе, що було в ріжку, всадив у тіло ворога.
Повертався геть розбитим і спорожнілим, так, ніби висмоктав хтось
із нього душу.
— Бурий, ти?! — гукнули з окопу.
— Я.
— Ти стріляв?
— Я.
Він вийшов з туману, тягнучи за собою автомат. Бачив, як хлопці ви-
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носили мертвого Краба. Спустився до бліндажа, притулився обличчям
до одвірка... і заплакав. Голосно. Не стримуючи сліз.
Зоря приніс кухоль із горілкою. Він випив усе. Надкусив яблуко і...
знову закрив обличчя руками.
Зоря поплескав його по спині.
— Ну, годі тобі, Бурий... Всі ми під Богом... То хто другий? Що за дід?
Бурий видихнув похлиписто.
— Іс села пхийшов. Дев’яносто один год діду. Упівець. То він поклав
їх там...
— Видно, своєю смертю вмер, — мовив Зоря. — Ран немає.
— Та, мабуть... Сехце стало...
ОТЧЕ НАШ
Якраз зібралися обідати. Несподіваний вранішній сніг припорошив
вирви від снарядів та мін; легкий весняний морозець лоскотав ніздрі, а
в повітрі смачно пахло пловом. Здавалося, що війни немає. Десь далеко
чулася стрілкотня крупнокаліберного кулемета. Але далеко.
Уночі вони відбили розвідгрупу, до обіду хлопцям вдалося трохи
поспати, а Фаза тим часом зварганив смачний плов. Фаза — абхазець,
його справжнє ім’я Фазіль. Він кулеметник. Але плов уміє готувати неперевершений: розсипчастий, жирний, з перчиком. Великою ложкою
накладає хлопцям у металеві миски й чіпляє кожного солоними жартами.
А вони стоять у черзі, ніби пацани в літньому таборі, сміються.
Руслан отримав свою порцію і відійшов до Попа, який умостився з
мискою на порожньому ящику з-під набоїв. Піп справді до війни був
священиком, тому й кликуху таку хлопці дали. Він не заперечував. Але
на війну йти капеланом не захотів — із гранатометом, казав, краще. Проте
й тут не забував хто він, ніколи не втрачав нагоди прилучити хлопців
до молитви. Багато з них приставали на те. Коли смерть поряд, на Бога
тільки й надія.
Піп усміхнувся Русланові.
— Помолимося перед трапезою, Рус. Отче наш, що єси на небе...
Не встиг доказати. Всього лиш долю секунди чувся свист. Міна пролетіла так низько, що Руслан відчув щокою подих вітру. Сто двадцятий
калібр вгатив якраз у казан із пловом. Порвані тіла хлопців розкидало,
мов ганчір’я. Руслана жбурнуло до стовбура старої сосни... Коли прийшов до тями, якусь мить нічого не чув і не бачив: розпливалося все перед
очима, ніби дивився крізь мокре скло, а у вухах глухо дзвеніло, і кров
по вилицях стікала на плечі. Потім почув крик когось із хлопців. Так,
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наче Піп кричав. Приглушено якось, немов під водою голос чувся. І не
крик, а якесь надривне звірине завивання.
Потім ще раз бабахнуло. Міна розірвалася позаду, стовбур дерева захистив. Прицільно били. Видно, розвідгрупа таки зробила свою справу.
За кілька секунд знову розірвалася міна. Потім ще і ще... То вже спереду.
В обличчя сипонуло землею і щось м’яке й гаряче ляпнуло на груди.
Крик Попа урвався. Усе довкіл затягнуло димом. У вухах безперервно
дзвеніло і від того дзвону біль віддавав аж у тім’ї. Виразно почув запах
крові й людського калу. Скосив погляд на груди, угледів сизий кавалок
порваних кишок, які парували. Господи, Боже мій! Зсунув їх на землю,
помацав живіт. То не його, то чиїсь кишки. Зблював, відхиливши набік
голову. Треба в бліндаж! Треба бігти в бліндаж! Хотів звестися.., але лівої
ноги не було. Біла чашечка коліна стирчала з-під лахміття закривавленої холоші. Серце застугоніло в грудях частіше, аніж кулемет Фазіля.
Тремтячими руками насилу висмикнув зі штанів пасок, міцно перетягнув
ним залишок ноги аж біля паху. Ремінь був із товстої шкіри, але язичок
пряжки під відчайдушним натиском великого пальця проколов його в
потрібному місці… Знову вибухнуло, зовсім поруч, осколки вдарили
у стовбур сосни, скришивши на голову засніжену кору. Перевернувся
обличчям до землі, закрив руками голову.
— Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім’я Твоє, нехай
прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі...
Чув, як довкіл рвалися міни, як тарахкотів десь кулемет… Ні, то не
Фаза стріляв, він найближче стояв, не знайдуть що й схоронити...
— Господи, Боже, збережи мені життя, Боже, милостивий, збережи
мене, збережи життя, я буду вірити в Тебе дуже, я ходитиму до церкви…
Боже рідний, порятуй мене, я не хочу вмирати… Я вірю в Тебе, я вірю,
що Ти є, молю тебе, Боже, Боже, врятуй мене...
Він плакав і щиро молився, так щиро й правдиво, ніби розчинявся в
тій молитві, уже не чув ні вибухів, ні передсмертних криків товаришів,
ні запахів паленого пороху й горілого людського м’яса. Він ридав, обливався слізьми і молився, і просив Бога зберегти життя…
Наступним вибухом його відкинуло на залишки цегли, яка допіру
була плитою, де варився плов... І він побачив себе маленьким хлопчиком, який сміявся й тікав від мами по заквітчаній різнотрав’ям галявині.
З-під ніг розліталися увсебіч кольорові метелики і чувся позаду веселий
материн сміх, а він біг і біг, намагаючись утекти від неї, аж поки не здійнявся в повітря і, підхоплений теплим вітерцем, полинув над лісом…
Мамо, лови мене, лови!
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— Ці чортові разові скальпелі… Хто їх придумав. Один надріз зробиш
і викидай. Дайте зажим. Тампон. Ще тампон.
— А що з правою ногою, Олександре Петровичу?
— Будемо ампутувати.
— Боже! Ні рук же, ні ніг…
— А що я зроблю. Зате житиме. Рідних знайшли?
— Кажуть, мати в нього сама.
— Добре, що сама.
— Чого добре?
— А кому він такий?
— Може, якась би й пожаліла…
— Перехрестіться, Любочко. А в нейрохірургії хто оперував?
— Загірський.
— Що сказав? Та ні, не так, ось тут тримайте, кровить же…
— Погано. Сказав, мозок навряд чи відновить свої функції.
— Овоч?
— Не дай, Бог. Може, й справді… помер би краще, прости Господи.
— Наша справа рятувати...
Мати добиралася півтори доби. Змучена сиділа біля лікарняного
ліжка, на якому лежав її син, і тупо дивилася на перемотане бинтами
обличчя.
— Ми зробили все що могли…
Вона мовчала.
— Врятували все, що могли. Рук і лівої ноги вже не було, як привези.
Якби залишили праву, міг померти.
Мати мовчала.
— Другий тиждень у комі...
Мовчала.
Змовкли й лікарі.
Із коридора долинали веселі голоси та сміх молодих санітарок.
— Що ж мені робити? — спитала тихо, не піднімаючи виплаканих
очей.
Ніхто не відповів.
Мати сховала обличчя в долонях і схилилася до сина.
— Отче наш, що єси на небесах… Отче наш...
Крізь вікно було видно заквітчану вишню. Стояла біля лікарні в білій
фаті ніби чекала нареченого...
м. Київ
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НЕ МОЖЕ БУТИ?!
Арсену врешті таки поталанило: він – член садівничого товариства
«Промінь» і чоловіку виділили довгоочікувану земельну ділянку. Слід
зауважити, що на занедбаній роками пустелі людині дісталась одна з
найгірших площ. Куди не поглянь – купи сміття, пеньки вікових дерев,
полчища бур’янів… Але в уяві Арсена постали сонячні, росяні ранки з
густими, молочними туманами біля річки, ледь помітні в ранковій імлі
поплавки на кришталевій поверхні озера, радісне обличчя дружини у
царині квітів, дзвінкі голоси його дітлахів...
– Що в мене – обидві руки ліві? Найму мужиків – розчистять, поприбирають. Піджену техніку – вирівняє. Можна буде щебінь і цеглу
привезти. Чого його тягнути? – розмірковував чоловік.
Через деякий час Арсен вів діалог з одним із майбутніх помічників:
– Влад, ти зрозумів? Потрібно зробити.
– Без базара, – видихнув горілчаним перегаром Владислав.
Чоловік було засумнівався – та вибору кращого варіанту за даної
ситуації не було.
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– Ти з Миколою викорчуєш пеньки, інструмент буде. Заплачу так, як
треба.
– Без базара.
– Влад, а кого поставити на тачку, щоб сміття вивозив? Може, Ярослава?
– Блін, це капець! Да не може бути?!
– Що не може бути?
– Ти шо, гоніш?! Мало того, шо він хілий, так він не раз задовбував
нас своїми разговорами.
– Він що – демагог?
– Ага – тіпа філософ, – вишкірився Владислав. – Гони його подальше!
– Влад, у мене немає більше кого поставити. Помаленьку буде робити,
а ти з Миколою дивись, щоб не отлучились на точку випити.
– На грудь – ми на роботі не принімаєм, а з Ярославом – дивись не
провтикай!
– Ладно, працюйте, не підставте, бо після обіду піджену бульдозер, а
завтра думаю завезти щебінь, цеглу.
Коли на ділянці (де працювали Владислав із Миколою) появився
Ярослав, то один із них не витримав:
– Йосирний бабай! Да в нього реально сил нема! Він тачку єлі тягне!
– Мужики, я не хілий, я жилавий, – виправдовувався чоловік, сяк-так
укладаючи на візок сміття.
Арсен поїхав домовлятися відносно техніки і будівельного матеріалу,
а на захаращеному, покинутому свого часу клаптику землі почали відбуватися зміни на краще. Правда – ненадовго.
Першим не витримав Владислав:
– Мужики, перекур!
– Влад, ми підставимо чоловіка! – спробував заперечити Ярослав. –
Він же після обіду бульдозер піджене!
– Не спіши. Ми шо – похожі на тих, хто не встиг посадити картошку,
а уже іде викопувати?
– Ви, як хочете, а я буду робити.
– Давай, давай, ти тільки другу тачку вивіз, а ми ненадовго отлучимося.
– На точку? – посміхнувшись, закивав головою співрозмовник.
– Ти шо – з нас смієшся?!! – скипів Владислав. – Дивись: вріжу по
губах – простудиш зуби!!
Робота, яка так енергійно розпочалася, спочатку сповільнилася, а потім
бозна-куди поділася. Повернувшись на ділянку та встигнувши прийняти
«на грудь», чоловіки порпались у своїх нехитрих пожитках, відшуковуючи
щось їстівне. Потягло на розмови.
– Влад, дивись – Ярослав скоро впаде! – зауважив захмелілий Микола.
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– Ярик, ти шо – з головою посварився? Сядь, отдохни. Розкажи нам
пару байок, – запропонував Владислав, іронічно поглядаючи на чоловіка.
– Мужики, ви думаєте, що ви круті, сильні?!
– Микола і я – сильні, а будеш сумніватися – начистю хлебало!
Ярослав, зиркнувши з побоюванням на його пудові кулаки, промовив:
– Та ви послухайте! Не про вас конкретно говорю! Скажіть – Шварцнеггер, Вірастюк, Клички сильні?
– Ну да! – майже одночасно вигукнули обоє.
– Які вони сильні – коли, наприклад, мурахи піднімають вагу в десять
раз більшу, ніж вони важать?! Або: ми що – гарно бачимо? Куди нам до
очей орла вдень чи сови вночі? Або візьміть: ми що – маєм собачий нюх
чи бігаєм так, як гепарди?Або: ми що – вмієм літати?
– Ти тут не дуже розпинайся. Бачиш – Микола вздрімнув. Ну, і шо далі?
– А то, що ми, куди не кинь, – слабші.
– Далі шо, не тягни резину, – глипнув захмелілим оком напарник.
– А то, що у нас тільки одна перевага – розум!
– Ярік, ти шо, нас считаєш зовсім тупими? Я, к примеру, десь чув про
це. Далі шо?
– А то, що не може бути!
– Шо не може бути?
Обличчя Ярослава виглядало піднесеним, загадковим.
– Розумієш – не може бути так, як воно є!
– Чого?
– Усі вони не переживають за завтрашній день, не бояться фіналу, живуть без розуму. Їм хорошо. Вони в гармонії з усім. Існують собі, та й усе.
– Далі шо?
– А людина, яка має розум, яка прогнозує наперед? Сьогодні – живе,
завтра – брик і нема! Нема тут логіки! Не повинна вона зникнути з найціннішим скарбом, з найціннішим дарунком від Бога!!! Щось тут не так!
– Ну ти і конь, Ярік, ну і конь! Взять – розбудить Миколу!
За розмовами незчулися, як промайнув відведений на працю час.
– Ярік, ти нічого не чуєш? – раптом запитав Владислав.
Прислухалися – вдалині вчувся неясний шум. Він швидко почав наростати і незабаром переріс у гуркіт двигуна.
Відчувши недобре, чоловіки миттєво схопились на ноги, оторопіло
спостерігаючи, як на ділянку в’їжджав бульдозер…
Не відразу Арсен ледь спромігся вимовити:
– Не може бути! – а потім з гіркотою в голосі, додав: – Не може бути!
Я ж вас прохав.
м. Остер
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ВЕСНЯНИЙ ЕТЮД
Зеленню вишні запнулися
Ще й біло запелюстилися,
Весна ж бо на парашуті
Із сонця на землю спустилася.
Квітнуть пісні солов’їні,
Жайвір на променях грає.
На золотій окарині
Іволга щось витинає.
Ступати мені так любо
Серед цвіту і співу,
Теплий вітрець голубить
Мою шевелюру сиву.
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***
У світового журавля
Зів’яли крила.
Підвищилась температура
Земного тіла.
Не мудрі люди є (й були),
На розум кволі,
Самі планеті додали
Страшної болі.
Потрібні файні лікарі –
Розумні, вмілі,
Щоб лікувать серце землі
Від аритмії.
Потрібні мирні тут літа
Й творці великі,
А ще любов і доброта –
Найкращі ліки.
***
Розвіялись чари
Тремтливих долонь.
Темнішають барви
У смутку мого.
Його вже не гріє
Надії свіча.
Відлякує мрії
Холодна печаль.
Та свічі не гаснуть
В душі глибині,
Проміння їх ясне
Ще світиться в сні.
А іноді виблисне
Ще й наяву
І висвітлить юності
Казку живу.
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***
Старий лелека
Спочива на стозі,
На луки скошені
Зиркає з висоти.
Дурне зайча
По місячній дорозі
Навпирилося річку
Перейти.
Дрімають коники.
У лузі тихо-тихо.
Ніщо не пророкує тут
Біди.
Та ось до річки
Поспіша зайчиха,
Щоб відлякать малого
Від води.

***
Я кожної миті до себе іду на звіт,
Підперши плечима небо.
Я готовий роздати по краплині
Мій світ,
От лиш не знаю, чи він кому треба.
Бо нелюбий дарунок –
Мов самому собі призначений гол,
Нелюбий дарунок,
Для того, хто дарує –
Болючий прокол.
***
Мій оберіг святий,
Мій тил надійний –
І моя рідня,
І моя земля,
І батьківська криниця.
Діти мої
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Не побачать ніколи того,
Що бачив я
У їхньому віці.
Та й не бажаю їм
Бачити оте,
Що вивертало
Мою душу.
Все ж розповісти їм про те
Таки мушу.
Бо ж то історія жива
Нашого краю,
Яка і плаче, і співа,
Й вогнем палає.
У ній – патріотизму суть
І пульсування крові.
Нехай у майбуття несуть
Мій крик любові.
***
В мене щодня свої мороки,
Щомиті душу щось трясе,
У ній чотири пори року
Одвічну крутять карусель.
Мені таки не нудно жити
У вирі радості й біди.
Осінь, зима, весна і літо
Свої впечатують сліди.
Весь час комедії і драми,
Часом трагедія впече,
З-за смутку радість виглядає,
Й безсилля стресами січе.
То окарини, то трембіти,
То щось страшенно загримить...
Мені таки не нудно жити,
Але чомусь душа болить.
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Бачимо світ
Здебільше в перекосі.
Життя і смерть –
Це поняття відносні.
Адже буває
З смерті вороття,
Буває, смерть
Перероста в життя.
Для мене поняття ті
Не пусті,
Набачився усякого
В житті.
В життя занурювався часто
До глибин,
Світ паралельний
Бачив не один.
Бувало, задихався
В глибині,
Часом чалапав
По грузькому дні.
Героєм був
Комедії і драми.
Знаю: межа тонка
Поміж світами.
***
У кого вуха є –
Нехай послуха:
Терплячість – наймудріша
Сутність духу.
В терпінні концентрується
Снага.
Терплячий найчастіш
Перемага.
В терплячих загартовані
Серця.
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В терплячих є енергія
Творця.
Терплячість подола
Глухі кути,
Надійно вибере дорогу
До мети.
***
Коли вечорова сутінь
Лягає мені на плечі,
Коли я бачу у зорях те,
Що ніколи не бачив,
До мене ще з того світу
Прилітає бузковий вечір,
Де залишилась живою
Казка моя юнача.
Той вечір до мене
Ніжно-преніжно тулиться,
Вливає в душу
Давно призабуті мрії,
Наповнює душу
Солодко-цнотливими думами,
І проясняє мій зір,
І кров мою гріє.
І я почуваю себе
Із часом і простором
У нерозривній сув’язі,
Із роками, віками,
Навіть із вічністю.
І я відчуваю в собі
Якісь неземні біоструми
І безсамотність одвічну.
***
Бери мене, доле, за руку
І веди
Через поезію, через муки
До живої води.
Бо так кричи, не кричи –
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Ніхто не почує –
І хто в кам’яниці живе,
І хто в полі ночує.
Отож, може, через красу
Хоч одну душу спасу.
А дві спасу –
То вже буде нас троє,
На добро свої струни настроїм,
Настроїмо струни на добро,
Підемо за Десну, за Дніпро.
Хай нас слухає далина,
Може, десь озветься
Ще якась струна.
Далина до далини,
Струна до струни
Через яруги, через хащі,
Хай чують,
Хай знають:
Ми ще ж не пропащі.
м. Сосниця
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Народився у Корюківці у 1936
році. Друкуватися почав із 50-их
років ХХ століття. Його вірші,
нариси, статті неодноразово бачили читачі на сторінках районної
газети «Маяк» та обласних періодичних видань.

ЯКБИ НЕ ВІЙНА…
До війни Миша Лелекопець успішно навчавсь у Корюківській середній школі № 1 імені Й. Сталіна. Окрім освоєних на «відмінно» й
«добре» програмних предметів у шостому класі, він мав ще й неабиякий
хист до малювання.
– Миша Лелекопець – гарний хлопець! – хтось перший ненароком
із його шестиклашок про нього отак влучно розмалював-розкрасив. – І
товариський, і уважний на уроках, і не байдужий до слабкіших у навчанні
однокласників, і не насмішкуватий, як деякі «гуморні гаврики»…
Але він зовсім непримиренний: до розбишак, брехунів, паліїв таємно цигарок тощо. А й справді, іншої переконливої думки про Мишу
не могли тримати в умі-свідомості: ні його хороші друзі, ні улюблена
вчителька Галина Василівна… Бо ж Миша, справді, що ніяким «шкідливим мохом» (як той зелений дубок у затінку розлогих дерев) аж ніяк
не піддався «обростанню» та набуттю шкідливої якоїсь звички… Як ото
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інші його ровесники та друзі по шкільній парті, аудиторії, які крадькома
від своїх учителів, іншого стороннього ока… палили дорогі чи дешеві
цигарки, чи газетні самокрутки, начинені міцнющим тютюном-самосадом. Отак «грамотні» учні – майбутні лікарі, академіки, агрономи,
інженери, капітани кораблів… безбожно палили цигарки, ховаючись у
туалеті, який стояв надворі віддалено, аж із тильного боку школи. Ну,
справжня тобі дерев’яно-тютюнова коптильня!.. І от, насмалившись
цигарок досхочу, ледь не до нудоти, рвоти й кинувши комусь на «слізне» прохання «бичок».., учень, двієчник Віталій Кастров із неабияким
хистом і задоволенням голосно декламує перед усіма «табачниками»,
як кажуть, на всю губу:
«Хоть ученики мы, не матросы,
Хороши «Катюша» папиросы,
Еще лучше – «Беломорканал»!
Если денег нету – закурю «Ракету»…
В голове – туманы и аврал…»
«Паління – смертельно небезпечне… Воно – вбиває! То ж нащо заживо несвідома, забумблена людина, зокрема дитина… має дурну звичку,
дику пристрасть до паління?! Нащо вбиває, отруює свою світлу пам’ять,
і всю тверезу голову?..» – часто думав-мислив Миша. Так своїм мовчазним, потаємним розумінням він не оправдував отих заядлих, закоренілих
любителів паління як дітей-учнів, так і дорослих.
…То ж нову хлоп’ячу дружбу, яка б повинна бути, як кажуть – справжня, «нерозлийвода» – Миша аж ніяк не зміг, було, розпочати із оцим
вуличним «донжуаном» – Женею Тімошкіним:
– А куди прямуєш, Женько?
– Ворона прямує – то й дома не ночує…
– Ворона – вороною… А ти ж свій людський розум маєш… Куди йдеш?
– До річки Бреч.
– А «мілкашку» навіщо взяв?
– Та ж…рибку глушити!.. Хочеш, Мишко, – і ти зі мною?
– Ну, то пішли!
– Мій тато – оружейний майстер, – хвалиться Миші Женя Тімошкін.
– То й відремонтував класно у своїй домашній майстерні оцю «довгов’язу
штуковину»…
– Та ну?.. А кому?
– Напевне, комусь із працівників Авіахіму.
– І ти оце безбожно отак поцупив «мілкашку»?
– Так… Я знайшов випадково батьків ключ від сейфа… в потаємному
місці, у майстерні…
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– А чи батько тобі це б дозволив нахабство?
– Ні!.. Він якраз у той час увильнув у Корюківку… А ціла пачка патронів-набоїв у мене була «придбана» заздалегідь…
– Он як!
– А отак: тепер стріляймо – скільки душі влізе, по саму зав’язку!..
– Гляди, Женю, щоб ти не дострілявся, як отой дикий кабан жолудями
стріляє в болотній багнюці!..
– Вовка боятись – у ліс не ходити!.. Як бачу все-таки – «заяць-трусішка», ти Мишко…
Уже поблизу березового узлісся Женя Тімошкін захоплено пояснював, гундосив:
– Вода в річці – гут! Устояна вже, дзеркальна, мов скло, чиста-чиста…
Кожна цяточка, камінець на дні – як на долоні, добре видно і навіть – у
густій річковій лепесі… Як побачу карася чи щуку: і «бах»-«бах» – із
«мілкашки»… І будь-яка рибина, велика чи мала, вже ніби закам’яніла
на місці… Не втікає… Нерухомо отак стоїть. Не то вона – вже глуха,
не то – паралізована. Хоч і в рибину куля не влучила, а зовсім поряд
цвьохнула… Хочеш – вір, хочеш – ні, Мишо. Та все ж я рибний улов«навар» гарантую!
– Он як!.. А чи не хімічиш ти отут, господине?!
– Та… що ти?.. Щоб я, Женя Тімошкін, отут у прірву, крізь землю
дьорянув, проваливсь, – коли брешу!
– Побачу…
На узліссі на легкім квітневім вітерці здавалося «друзям», що співало-щебетало молоде-молоде листячко білокорих беріз. А на невеличкій
галявинці буяла сон-трава, веселушник.., що облюбували джмелі… Та ще
не дійшовши до річки, не вдихнувши її цілющу воду, прохолоду, Миша
раптом остаточно й переконливо, і назавжди розчарувавсь у дружбі зі
своїм напарником – Женею Тімошкіним, старшим за нього за віком
аж на сім років. Бо ж хизуючись своєю «снайперською кмітливістю»
та «неперевершеним мисливським досвідом».., «липовий друг» Женя
Тімошкін своїми двома пострілами із малокаліберної гвинтівки «ізпарашутив» на землю… аж двох бідолашних берестянок…
– Самець чи вона насправді?.. – тримаючи в холодній тремтячій руці
високо над кучерявою, рудуватою головою… мертву вже, ще тепленьку
пташку, – протяг Женя Тімошкін.
– А яка тобі, в біса, різниця?.. Самець чи самка!.. І хто б не був, а нещасні пташенятка їхні (мо’ й не оперені ще, голопуцьки?) – вже сироти!
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Приречені на голодну смерть, вимирання! – гнівно скипів Миша.
– Ну, то й що?.. Он їх скільки «цвіріньчить», літає-ширяє у лісі!.. Сотні, а мо’ й тисячі!.. А мо’ й третю оту берестянку, що на гіллястій березі,
зараз бахнуть чи що? Чуєш, Мишко?
– Та ти що, йолопе, здурів? – і Миша миттю й ціпко схопив обома
руками за лікоть – аж рукав рябої сорочки на Жені Тімошкіну тріснув,
розпанахався по швах. – Оце тобі, пусто-сердечний садисте, і Юріїв
день! – процідив крізь зуби Миша. І відчув хлопець, що в нього серце
так глухо калатає, що ледь не вискочить із грудей… Та все ж вистачило
духу й людської доброти, совісті у Миші, щоб «поховати з почестями»
розстріляних двох берестянок отут на горбку, під найвищою березою.
Ще й торішнім листям Миша пташину, болючу таку, могилку присипав.
– Спіть спокійно, мої любі друзі… Та й не питайте ні в кого на тім
темнім світі: «Яка мати могла спородити отакого «типа» пусто-сердечного – Женю Тімошкіна»!
«Невже в садиста-стрільця надалі в житті людська совість не прокинеться, не буде прискіпливо й часто нагадувати, переслідувати наяву
і вві сні?» – думав Миша, стоячи з непокритою, білобрисою головою,
нахилившись над прощальною могилкою.
А Женя Тімошкін вже підтюпцем, із «мілкашкою» за ледь згорбленими плечима подався до річки сам.
– Щоб тебе не рибальське везіння, а… лиха година взяла!.. – сам собі
в серцях вилаявся засмучений Миша. – Та вже й мені пора рахувати
«бабки»… Додому ж час… Пора!.. Чао! – тобі, мерзотнику, моє повітряне,
Женя Тімошкін…
«Що ж воно означає? – вперше про що подумав Миша, прокинувшись. Нічна година. Тато і мама не сплять… Гнітить каганець. О, як
блідо!.. На стільці, мов скам’янілі, заспані пози: незнайомі люди… Серед
них – кремезний, темнолиций чоловік. – Хто ж це? – силкується розгледіти хлопець. – Так і є: сусід, дядько Андрій. А чому ж тато вдома?
Він же на нічну зміну пішов. На лісопильний завод…»
Сон ніби рукою зняло. До самісінького ранку Миша не міг стулити
важкі повіки. Ворочався в ліжку. Широкими синіми очима стеріг білу
стелю. В тремтячому голосі матері, батька, в схвильованих голосах їхніх
співрозмовників… він вразливим дитячим серцем, розумом уловлював
безпорадні зойки їхніх стривожених чимось сердець, гнів й обурення.
– Ні… Це не помилка! – сумно повторив татусь. – Не може бути…
По радіо передали… По радянському! Хіба ж московське радіо помиляється? Війна!..
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…Тривожні всепоглинаючі коловороти війни вихрасто й метушливо
підкочувалися вже й до Корюківки. Нечасто зустрічалися Миші шкільні
друзі. Дехто евакуювався на Схід. А дехто відсиджувався просто вдома. Цукровий завод не димів. Густою лавиною текла по невеличкому
заводському парку випущена кимось з гігантських чанів солодка патока… Змішувалася зі сміттям, брудною землею. Корюківчани та жителі
навколишніх сіл збирали патоку в скляний та інший посуд, а то й вантажили на підводи. Патоку випустили на землю, бо в одному з чанів з
необережності втопилася жінка…
Мимо хати, де жив Миша, мов запізнілі журавлі, брели відступаючі
на Схід бійці Червоної Армії. Стомлені, виснажені тривалими переходами, перестрілкою з ворогом, недоїданням… З неймовірною гіркотою
проводжали корюківчани, сільчани радянських бійців, даючи їм на
підкріплення їжу, хто що міг. Миша теж сердечно вручав котромусь загорнуту в газету авоську.
– Спасибі, дорогі… Ми ще повернемося до вас, – обіцяли бійці.
Як і всі корюківчани Миша вірив – вони повернуться. Вірив і тоді, як
проводжав до лав Червоної Армії рідного тата: «Він обов’язково повернеться… Не загине…» Але 1943 року Миша, мати та сестричка Катруся…
отримали найболючішу у світі письмову звістку-похоронку уже після
того, як повернулася радянська армія, на чоловіка, на тата: «Андрій
Семенович Лелекопець загинув на переправі бійців через Дніпро…»
На околиці Корюківки, скільки око сягне – поле. Далі – ліс. Колючостерне колгоспне поле. Тут помирав прострелений автоматною чергою
в живіт радянський солдат. Разом зі своїми бойовими товаришами, що
вже вічним сном поснули неподалік, він зовсім недавно перейшов річку
Бреч, відстрілюючись від наступаючих «на п’яти» німців. Він був ще
живий. Жахливо мучився в передсмертних хвилинах. Просив допомоги…
«Серйозне становище, – думав Миша. – Як же тут допоможеш, коли
метрів за п’ятнадцять походжає з автоматом пихатий німець? А що як
спробувати?..»
– Рус, свій зольдат забіраєт! – глузливо кидав німець в юрбу переляканих жінок. Юрба мовчала, немов кам’яна. Жінки тулили до набряклих
від сліз очей намоклі хусточки. Миша вислизнув з-під материної руки.
– Куди?
– До криниці… Води бійцю зачерпну…
– Обережно, – злякано промовила Христя.
– Чому?
– Хіба не бачиш: западня готується…
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Миша невблаганний. Побіг… І вже повертається, несучи в картузі
прохолодну криничну воду. Але вже пізно… Боєць не ворушився. Німця
теж не було, пішов, про щось весело ґельґочучи зі своїми в напрямку
Воловицької. Йдучи додому, Миша завернув на похорон. Загиблим
радянським воїнам корюківчани насипали могилку. А колишній колгоспний бригадир, на прізвище Білак, теж поховав двох наших загиблих
бійців під дубом, на березі річки Бреч. А одного пораненого бійця Білак
сховав на горищі свого сараю. Лікував від ран…
Довго стояв і Миша з непокритою головою. Як і всі дорослі усією
душею ненавидів нацистів – прокляту зелено-мундирну погань, яка
обікрала його дитинство та інших його шкільних друзів! «Якби не війна,
– думав Миша, – ходив би я до школи. Не пішов би на далекий фронт
мій рідний тато. Не загинув би… Якби не війна… В душі проклинаю катів-нелюдів і в колишньому мирному житті (як ото Женя Тімошкін), й
на війні, де нацистам-поганцям на Землі-планеті не було й нема нічого
святого…»
м. Корюківка
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РОЗКРИЛЛЯ ПЕРЕЧУТИХ ВУЛИЦЬ…
РОЗКРИЛЛЯ ПЕРЕЧУТИХ ВУЛИЦЬ

У лозах яро аж співають соки!
І сиплять вишні пелюстки на чуб!
Весіннім містом в небокрай високий
мої розквітлі вулиці течуть.
Не розучились бути й не забулись,
вони, як щирі притчі вікові…
Оце розкрилля перечутих вулиць
відлунює знов нуртом у крові
і спонукає бути на сторожі,
аби не жити міфами маруд.
Ось лише нині символи ворожі
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обсипались, як з оксамиту – бруд…
Пригадую – як жив тут і дружив з ким.
Обрусом шлях мені тепер ляга!
Ось тільки зараз «витвори» чужинські
загоює знов мова дорога…
Згадаймо, а чи ліпші є краї, ну?!
Немає, бо раїв двох не бува!
Ось тільки зараз мила Україна
тут в кожній квітці-сонці ожива…
І місто-рій гуде, неначе вулик!
І місто-рід береться до труда!
Оце розкрилля перечутих вулиць
на Божих крилах душеньку гойда…
ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ

Це вулиця імені кожного з нас –
минулих, теперішніх і майбутніх –
усіх, в Україні і сущих, і сутніх,
хто подвигом змінює простір і час.
Вставали грудьми ми од княжої міти,
од зела трипільського й скіфських степів,
так часто одні – проти всенького світу,
при тім не забувши ні мрію, ні спів.
Такі ми, братове, леткі і ліричні,
такі ми живучі, такі ми стійкі,
що нас не зламали віки і роки,
які нам пітьми бруд шпурляли у вічі!
Це ми – запорожці. Це ми – гайдамаки.
Солдати, повстанці і «кіборги» – ми.
Ізнов воскресаємо тут під громи,
і знов беремося вирощувать злаки,
садити сади і кувати метал,
підводити землю свою із руїни...
Ніколи врагу не зломить України,
допоки народ наш – героїв загал!
Комусь вже старіти... Комусь ще рости...
та всяк не цурається труду і бою:
без ліку нас, бо не вмирають герої.
Тож слава героям, святим і простим!
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ВУЛИЦЯ САДОВА

Нічого й такого – ніяких сентенцій,
паролів і жупельних гасл.
Сад просто ожив і у сині цвіте цій,
по квіточці склавшись, як пазл.
Не просто, звичайно, – з роботи і мрії,
з надії й натомлених рук
сад просто явився і яро зоріє,
і вірних скликає на Круг,
і мудрих гукає в розвіяні далі,
і справжніх до правди веде.
Сад просто озвався: «Немає печалі
віднині, й не буде ніде!
Я завтра вам дам, і я дам не востаннє
краси ще у поті чола,
любові із болю і плоду з пізнання
добра, незвороття і зла!
Я квітом святитиму млу і замули ці,
діла ваші й ваші слова!»
Іду дивовижний такий я вздовж вулиці,
сприймаю дива, як дива...
Дерева кивають: тут кожному раді.
Й шепоче мені вітровій:
«А був же і в тебе, паломнику, прадід,
що прізвище мав – Садовий...»

ВУЛИЦЯ БЕЗМЕЖНОЇ ЛЮБОВІ

Можете мене ловить на слові:
«На вкраїнській сонячній землі
Вулиця Безмежної Любові
має бути в кожному селі!»
Нею повертаєшся в Начала.
Та проте я, власне, й не про те...
Як мені її не вистачало,
поки йшов в поліття золоте!
Чом я мав стидатися, скажіть, єства?
Чом вели в поході крізь вири
вулиці скаженого чужинства
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й вулиці прадавньої жури?!
Мерк, де темно, і тонув, де мулко,
поки в світло вибрався таки.
Ох, набридли ханжеські завулки
і хохляцькі репані кутки,
що вели нас просто до погосту –
на порослу терном царину...
Дякую тобі тепер, о, Господи,
я за те, що долі не мину.
Будьте всі веселі і здорові,
Українці, і старі, й малі!
Вулиця Безмежної Любові
завтра й буде в кожному селі.
ВУЛИЦЯ ВІЧНОЇ ПРАВДИ

Тепер за правдою ходити недалеко –
туди ж, куди у юності ішов
«зірки ясні творити» й «бити глеки» –
по чисту воду й по святу любов.
Так мало ти душі вкладав у звершення...
Скажи мені ти, «той, хто ще не птах»:
Ота Свята, Яка Була Найпершою,
де заблукала, у яких світах?
Ви розійшлись? У вас чуття не склались?
А пригадай – в тій золотій добі,
тоді, іще й цілуючись, здавалось,
що центр світу – саме там тобі!
Давно криниця всохла без потреби?
Така судьба у висохлих криниць –
ячати з надр, звертаючись до тебе,
щоб ти не всох, у прах упавши ниць,
щоб мав мету і славну мав роботу –
спасать снагу і повертать себе.
Працюючи, побачиш ще достоту
в глибинах правди небо голубе.
Почувши і відчувши ту Подію,
повір мені, мій Українцю, знов
до тебе ще повернеться й надія,
до тебе ще повернеться й любов!
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ВУЛИЦЯ СВЯТОГО РЕМЕСЛА

Які б сніги негода не несла,
які б вогні не шкірились червоним,
на Вулиці Святого Ремесла
звучать ковальські дзвони-передзвони.
Та й, врешті, хіба напасть – ті сніги?
Й стають уже нам звичними заграви…
Проте в гончарнях крутяться круги.
А ген, верстати нитями заграли.
Чи то й не ниті – миті кольори?
Чи то й не глина – Богове «нічого»?
Нумо, Людино, спробуй – повтори
це Всесвіту розкрилля після Бога!
Всі небокраї вишито уже?
Чи аргамакам зладнано вже збрую?
Чи воїна меч справний береже?
Чи не ношу хламиду вже стару й я,
брати мої натхненні, – ваш співець?..
Ваш труд всьому прекрасному – основа!
Хіба зведе злом душу нанівець
хтось з вас, щоб в Ділі не воскреснуть знову?
Майстри! Ви недаремно живете,
бо творите Краси Прості Канони!
Тому усяке ремесло – святе.
Тому й не стихнуть дзвони-передзвони…
ВУЛИЦЯ СТЕПОВА

Вона мов тече, ще й зі степу у Всесвіт –
від мудрих курганів і аж у зірки,
із-під солов’їних вишневих мес-віт
кудись у безмежжя, кудись у віки...
Нема ні кінця, ні початку у неї.
Тут станеш превічним, куди не стань!
І тут же якраз-то й живуть Енеї –
ліричні герої дівочих жадань.
Ця вулиця лине із казки у літо!
Тут шибочка кожна – світань образок.
І тут же якраз-то й живуть Меліти –
принцеси з усіх вікопомних казок.
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Сюди знов приходиш забути провини,
відчути надійність, набратися сил...
Духмяніє тут по-купальськи полинно,
а вітер м’який, мов таврійський ковил.
Ідеш собі між небокраїв поволі –
жагу пізнаєш з дорогих – дорогу,
бо хочеться знову махновської волі
й пориву в сарматську і скіфську югу!
І всі пращури ген ідуть тут з тобою
по овиду кромці, у снів на краю,
безмежною далеччю степовою –
із Космосу в мрію завітну твою...
ВУЛИЦЯ ПРЕ-ВИШНЬОЇ МУЗИКИ

І, як нікому, нам поталанило:
такого дива більш нема ніде –
Сад мов іде й до шлюбу, ген, веде
щасливу од наснаженості Ниву.
А Музика тече вдаль, як вода,
така пречиста – аж у невідь видно!
І те, що наречена вже вагітна,
на цім весіллі, братця, не біда.
І не біда те, що вітри-солісти,
роздмухали й лун пломінь молоду.
Все на виду тут, все тут до ладу:
така вона – молитва ця, троїста,
на герці серця, де Господь – за свата.
Нехай звучить іще, й на не межі!
«Немає вулиць, де ви – не чужі, –
нам говорили, – і де ваше свято…»
Що ж, може, ми – громада й не без вади,
та вистраждали віру в тьмі і в злі,
і от на нашій, на своїй землі
знов чудотворимо сюїти й серенади.
Й ніколи не загасне, не розтане,
бо істинно пре-вишньою вона є,
ця Музика, що славно так лунає,
як великодня правда довгождана!
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ВУЛИЦЯ СУДЬБИ

«Ти див не жди! – судьба мені сказала. –
Я лиш одна, а так багато вас».
Вокзалу сумом відлунила зала.
І мов спинився очманілий час.
І рейки наче вигнулися в дуги,
відбившись пентограмами в думках.
Затихло все... Ніякої напруги...
Ні поруху... Ні звуку... Тільки – страх!
Ми з нею попрощались, як востаннє, –
як поле витоптали чи спалили сад.
Кохання вмерло. Не прийшло чекання
розлуки і повернення назад.
Я знов пішов – в нікуди, неба краєм.
Буття забуло геть зболілих нас.
Тепер окремо камені збираєм,
невдатно так розкидані якраз.
Болять у мене і у неї рани.
Життя тече. І ми чужі йому.
Вона будує із каміння храми...
А я будую споминам тюрму...
Уже дано би й полетів у вирій,
давно б забув минуле все, аби
я менше у своє натхнення вірив.
Тому й живу на Вулиці Судьби.
ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА

Поезії б тут не злякати,
в майбуть продовжуючи путь:
«Садок вишневий коло хати.
Хрущі над вишнями гудуть...»
Родини знов під зорі вийшли,
насущний свій вламати хліб.
Як молитви – дерева вишні.
І Шлях Чумацький – наче німб.
Дано старому і дитині
по вірі щастя і пісень.
Тут ягоди дощать, кармінні,
вже в завтрашній прекрасний день –
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у незвичайні дивовижі,
у незбагненні чудеса
десь на нових вітрів наріжжі.
І срібна падає роса
на крони шелесткі і вії,
на вічні луни Кобзаря –
то Бог нові надії сіє.
А вранці спалахне зоря,
й ця вулиця, забувши спати,
згадає справи чималі.
«І буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі...»
ЧЕРЕШНЕВА ВУЛИЦЯ

Приходить весна знов – співуча пустунка!
І ти не ідеш, а летиш, наче птах,
вздовж вулиці першого поцілунку
із ягідним присмаком на вустах.
І хочеться бути, і хочеться жити,
і хочеться вірити у майбуть!
Черешні схиляють зарошені квіти,
і начебто разом з тобою ідуть,
до обрію, де вже усміхнене сонце
розхлюпує золото висі в поля.
І сам ти не знаєш – чи яв це, чи сон це?
Все знає лиш рідна земля...
Все відає лиш це замріяне місто,
якому ти – друг і якому ти – син,
яке крізь югу, запашну і імлисту,
злітає над степом усім.
І ви летите у незвідані далі!
І ви не спиняєте лет!
І місто звільняється знов од печалі!
І знову в тобі оживає Поет.
Вдивляєшся в рідні, замріяні лиця...
Усе тут – навіки твоє!
Пречиста, як цвіт, Черешнева Столиця
у віщій красі постає...
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ВУЛИЦЯ ВИНОГРАДНА

На серці – солодкий і радісний щем...
Душі не відмовлю – прислухаюсь-стану,
як тихо щасливо шепочуть альтани,
вагітні майбутнім святим врожаєм.
Ніякої не відчуваєш вини.
І час би спинив, якби запросто міг би,
аби відчувати, як зріють і стигнуть
на лозах рубіни й пахкі бурштини.
Таки не буває цінніших скарбів,
ніж ті, які скресли з надії і поту,
що людям далися з важкої роботи –
тим Людям, яких Бог так сильно любив,
яким дарував таке сонячне щастя,
йдучи на хреста, на Голготі страшній, –
можливість вклонятися суті живій –
можливість просту каяття і причастя.
Як жив би, сюди не вертався коли б?
Де брав би для звершень і подвигів сили?
Тут поряд, в полях визріва й Боже Тіло –
насущний, отруджений, праведний хліб...
Тут легко і просто літати між крон.
Цим шляхом так славно вертатися з храму,
блаженно вслухаючись, як між вітрами,
у гронах гарячих кипить Божа Кров...
МАЛИНОВА ВУЛИЦЯ

Повітря солодке тут, як нуга.
Й духмяність – мов злизуєш із копистки,
так, як у дитинстві й ніколи після...
А спомин знов хвилею набіга
про час, що не вернеться (й не проси!),
де ягоди пальці летючі нені
збирають, мов істини сокровенні,
з кущів, поміж крапель сріблястих роси.
І я там вдивляюсь в росинку-сльозу,
і відаю правду, як відають діти:
«Ще буде суть літа звабливо кипіти
у міднім, як дзвін соборовий, тазу!»
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Тож серце, як сполох, і тужить якраз –
у ньому симфонія рос не холоне...
Ось звідки чуття малинового дзвону,
панове і пані, у кожного з нас!
Роки – румаки (хто ж таких встереже?)...
У сиве поконня летять наші коні...
І ягоди стиглі збирає вже доня,
а може, й онука уже....
Нічого, брати, не згоріло до тла –
ні слава, ні пісня, ні віра, ні мова!
І небо, дивіться, таке ж малинове
і вічне, як стяг запорозький, пала!
ВУЛИЦЯ МЕДОВА

А в Медограді знов – цвітіння повінь.
Вслухаюся у далеч дорогу:
«Гудуть рої на вулиці Медовій,
несуть у спраглі вулики жагу
садів й степів, пробуджених весною!
Гей, і мого подвір’я не миніть –
нехай просяє небо наді мною,
хай вічність посолодшає і мить!»
В повітрі – дух воскреслої до сонця,
вологої первинної трави...
Ідуть у розмай повз моє віконце
знов пасічники мудрі, як волхви...
Чому ж це – «як»?! Філософи одвічні,
історії вони і будять плин
та й зазирають мрійникам у вічі –
забуті характерники з билин.
Казки й легенди – їхня древня мова,
усотана в тривку графічність сот!
Пашіє трунком вулиця Медова,
тече кудись... за тридесять красот...
Така-от правда, квітнуча та лінна,
в якій я загубитися і рад, –
наснажує новітні покоління
солодкою метою Медоград.
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ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА

Вже чаша скрут – повнісінька по вінця...
Але наш дух нескорений не вмер!
Воскреснемо ж, панове українці, –
якраз є й де зібратися тепер!
Тут саме – наші п’яді і наділи.
Тут – місце для палаців і для хат.
Тут – бездна гайдамацької надії
і простір для опришківських багать.
Тут розквітати вікопомній вірі,
що нам дісталась в спадок від отців.
Усе тут може існувати в мирі –
на вистражданій вулиці оцій!
Тут – найкрасивіші іскріють красно квіти.
Тут не загасне ні вогонь, ні спів.
Тут голову ніколи не хилити
можливо й можна вже повік віків.
Тут ранки осяванні і прозорі.
Тут – тиша, спокій і Господній лад.
Тут можна йти з коханою у зорі
і вже не озиратися назад.
Тут руту-м’яту досі ще не м’ято.
Тут все, як ми, співоче й молоде.
Ми довго ждали у завулках свята...
Свято прийшло й нікуди не піде!
ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА

Отут визнаю, що дивився як в Воду
наш Бог, що гукав до Мети,
наш Бог, що сказав: «Ні! Нема переводу
козацькому роду, брати!»
Він просто, омивши соратникам душі,
прорік: «Не сприймайте пітьми!
Немає рабів! Вільні, йдіть у грядуще
і Божими будьте дітьми!
Хай інший пустелями злими блука люд
хоч протягом цілих одвіч,
бо навіть до раю рабів не пускають.

66

Лiтературний Чернiгiв
Гей, ваше – то воля і Січ,
то кінь вороний і то шабля-домаха,
то пісня і пісня-любов!
У кожному з вас я буджу нині птаха!
Не зрадите, вірні, либонь?»
Ми, перехрестившись, пішли крізь століття,
жалкі й працьовиті, як рій...
Ця вулиця, друзі, це – Боже Насліддя –
Земля Обітованих Мрій.
Я – з вами. Я – ви. Я в квітневий іду шум...
І всім я завдячую вам.
Ще будьмо! Наснаги й жаги – нашим душам!
І миру – превічним домам!
м. Мелітополь
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Їй дванадцять років. А твори
її не дитячі. Навчається в Сядринській ЗОШ І – ІІІ ступенів,
що в Корюківському районі на
Чернігівщині. Софія є дипломанткою обласного фестивалю імені
Лазаря Барановича та наймолодшою учасницею Міжнародного
фестивалю інтеграції слова у сучасному арт-просторі «Lуtavrу»,
переможниця ХІХ Чернігівського
обласного літературного конкурсу «Золоте перо». Друкувалася в газеті
«Деснянська правда», альманаху «Литаври» (2017 рік) та журналі
«Літературний Чернігів».
Мріє стати гарною письменницею й ілюстратором дитячих, і не
зовсім, книжок.

ЩО СНИТЬСЯ КОТАМ?
Кіт. Це миле створіння любить багато людей.
Якщо в жінки не вийшло з коханням, то вона заводить собі кота... Або
два... Або три... Або навіть п’ять... А може, і десяток... Це залежить від її
бюджету.
Але чому?
Мені от ніколи не подобалася ця тварина. Хоча з коханням теж не
вдавалося. Почалося це невезіння з дитячого садочка. Потім у третьому
класі. Потім у п’ятому. Потім у дев’ятому... Ну, а зараз я в університеті. І
вже три рази встигла і закохатися, і позустрічатися, і розійтися.
Недавно я їздила до батьків. Ми ж все-таки давненько не бачилися...
І вони вирішили зробити мені «скромний» подарунок....
Кошеня.
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Пантера.
Набридливе і дивне створіння.
Їсть. П’є. Ходить до туалету. Спить. Їсть. П’є. Ходить до туалету. Спить.
І так кожного дня....
Е ні...
Ще вона постійно заважає.
Достатньо просто не бути зайнятою попередньо занотованими справами.
Ранок.
Насипаю корм та воду і збираюся до університету. Вона спить.
Повертаюся.
Миска з кормом порожня, а частина самого корму на підлозі. Вода
взагалі розпливається по всій кімнаті...
Я сиджу перед ноутбуком і роблю ледь зрозумілі завдання.
А вона тут як тут.
Це чорне, злегка плямисте створіння тут.
Якого біса вона зараз тут і не спить?
Тільки я увімкнула ґаджет, як Пантера прибігла і лягла на клавіатуру.
Не поворухнеться.
Екрана не видно. Та і друкувати неможливо.
І за що цих набридливих котів тільки люблять?
А тепер ніч.
І Пантера звісно ж не спить.
А нащо їй спати?
Треба ж бігати, стрибати, гострити кігті! І все це вночі! Тоді, коли я
намагаюся заснути, щоб завтра не бути сонною!
В один день... Ні. Не так.
В одну ніч до мене прийшла дивна і неочікувана думка. Чому коти так
довго сплять. Якнайменше, по тринадцять годин. А чому? Як вони можуть
спати стільки? Звісно, я була б рада стільки подрімати, але якщо двадцять...
А крім того... Що їй сниться в цей момент. Людям сниться те, про що
вони думають. Скоріше всього і у котів так само. Але тоді про що вони
думають?
Майбутня миска корму чи може риб’яча кістка, яка випала з дірки в
сміттєвому мішку моєї сусідки.
Може, вона планує помсту за те, що я зняла її з ноутбуку? А може, хоче
віддячити за вчорашню випадково подану їй ковбасу?
А якщо вона взагалі думає про те, що круто було б літати.
Тоді який це має бути сон? Кіт з крильми, який ганяється за горобцями?
Просто не вкладалося в голові....
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Я почала вважати цю набридливу кішку... Милою?..
Та це сталося запізно.
На наступний день вона зникла.
А через тиждень я знайшла її труп біля двадцять першої школи...
Хоч мене і спіткала настільки сумна картина... Але я з’явилася доволі
вчасно.
Недалеко, десь за п’ятдесят метрів, звучав сміх хлопців. Приблизно
шостого чи сьомого класу.
А також плач.
Маленька дівчинка.
Років п’яти не більше.
За покинутим будинком біля школи зграйка хлопців били ні в чому
не винну дівчинку, яка тримала в руках чорне кошеня з маленькими,
білими плямками.
Після цього випадку хуліганам дісталося.
А Аня переїхала до мене. Разом з Муркою.
Спочатку ми були просто друзями. Хоч це й виглядало дивно...
Але через роки ми все-таки стали сім’єю. Чоловіка ще треба було відшукати, але з донькою все вже налагодилось.
А Мурка... А Мурка вела себе не гірше Пантери....
Їсть. П’є. Ходить до туалету. Спить. І заважає.
Тепер я вирішила не повторювати свою помилку.
Адже Пантера мені допомогла...
Саме її пошуки допомогли мені створити не повну, але сім’ю.
І тепер я більш-менш щаслива.
Через деякий час у Ані з’явився батько. А ще через рік молодша сестра.
В пам’яті все одно була Пантера....
Ні. Не її вигляд. І не поведінка... Навіть не муркотіння.
Мене цікавило лише одне запитання.
Що ж їй тоді снилося?..

ТАК ТРЕБА…
Ну, здрастуй. Рада тебе бачити. А ти мене? Звичайно ж радий! Ми
не знайомі? Ну і гаразд. Я переживу. А хоча що тут знайомитися? Ти –
гравець, персонаж, а я, відповідно, автор і теж персонаж цього шедевру!
Почнемо гру?
Давай перейдемо до найголовнішого. Ти умієш уявляти собі щось?
Розумієш? Фантазувати умієш? Ну ось і добре. Тоді продовжуємо!
Ось уяви собі себе. Ні, не такого, який ти зараз сидиш тут і читаєш ось
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це. Ти в сірій кофті. Вона тепла. Тепленна. У спортивних чорних штанях
і у білих кедах. Але тобі все одно холодно. Чому? Та тому що так треба.
Ти йдеш. По чорному коридору. Чому чорному? Тому що темно. А
чому ти йдеш по ньому? Так треба, повір. Ти не бачиш дороги. Майже.
Ти ступаєш скрипучою підлогою і постійно спотикаєшся об щось, ніби
м’яке, але таке неприємне на дотик. І твої білі кеди увесь час уступають
в якусь в’язку рідину. Сморід жахливий. Чому ти ще тут і не йдеш назад
додому? Так треба.
Ти йдеш. Спочатку було тихо. А тепер ти чуєш це. Ти чуєш крики. Ти
чуєш крики. Ти чуєш гучний плач жінок, дітей і чоловіків. Але навіщо
тобі це? Так треба!
Плачеш же не ти, а вони. Чому тобі не дошкуляють ці крики? Так треба.
І ось ти чуєш кроки. До тебе хтось іде. Ні, це не страшний горлоріз з
множиною татуювань. Придивися. У коридорі є невеликий вогник. Хіба
тобі цього мало, щоб побачити, хто це? Ні. Це не дівчина. З чого ти це
взагалі узяв? Ти чуєш стук підборів? Ні? Ну, так звідки такий дивний
здогад? Чуєш? Кроки тихі, спокійні. Розумієш? Ні, не розумієш. Ну гаразд. Освітимо тобі трохи коридор. Ось. Тепер бачиш? Так, молодець. Це
хлопчик. Скільки йому даси? Ось саме. Років сім і не більше. Красивий?
Не знаєш як виглядає? Ну, що у тебе з фантазією? Придивись, це маленький хлопчик з веснянками по усьому обличчю, зеленими очима, рудим
кучерявим волоссям і одягнений в акуратний святковий костюм?! Он
навіть метелик на шиї є! Уявив? Молодець. А уявив, що він посміхається.
Ну ось, добре. Чому посміхається? Так треба.
Ти бачиш, що він зараз робить? Ні? Слухай, я більше не можу освітлювати коридор – це проти правил нашої гри! Невже не видно, що він
дістає зі своєї кишеньки в чорних штанцях хустинку? Ні, не видно? Що ж
ти такий сліпоокий, а?.. Ти бачиш, що в цій хустці? Ні? От і добре. Я теж
не бачу. Почекай, ти думав що я на тебе кричатиму? Я і не збиралася! Як
я на тебе кричатиму за те, що ти не бачиш, якщо і я сама цього не бачу?
Воно ж в хустці! А ось тепер дивися. Бачиш що це? Так, це ніж. Чому саме
ніж? Так треба.
Почекай, ти що. Злякався? Та не бійся. Бачиш, як мило посміхається цей
хлопчик. Розслабся. Він не збирається тебе різати. Так, не збирається. Він
просто простягає цей ніж тобі. Так, він ще посміхається. Ти подивися, яка
мила посмішка. Бачиш? Ну чого ти? Бери! Не хочеш? Бери, я тобі кажу!
Ти порушуєш правила гри! От і молодець. Боїться він. Давай-давай! А
тепер подякуй цьому малюку. Чого завмер? Навіщо дякувати? Так треба.
Чому ж ти такий зляканий? Тільки не кажи, що ці крики в коридорі
почали тебе турбувати. Так уже не треба. Чому ти увесь час порушуєш пра-
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вила? Ну чому?! Заспокойся. Тут ніхто нічого не збирається тобі робити!
Ну майже. Я це вголос сказала? Розслабся, це не тобі. Бачиш, я говорю по
телефону. Я тобі не брешу! Як я можу тобі брехати, ну ось скажи? Чому
я так дивно з тобою розмовляю? Так треба.
Ну чого ти знову завмер? Досить на ніж дивитися! Невже він такий
страшний. Поводишся так, як нібито ніколи не бачив. Хліб не різав чи
що?.. Не важливо. Та досить на нього дивитися! А-а-а, зрозуміло! Що ти
так хвилюєшся? Це кетчуп. Так, це кетчуп. А що? Ти не знав, що кетчуп
розмазують ножем? У якому столітті ти живеш? Досить потіти! Неприємного запаху і без тебе вистачає! А як ти потієш? Тобі ж повинно бути
холодно. Жарко? Тобто? Почекай, я відійду на секунду…
А ось знову я. Не чекав? Звичайно ж чекав. Ну що, холодно? От і прекрасно. А тепер продовжуємо. Вже досить? Ні, не досить. Чому? Так треба.
От як ти думаєш, навіщо цей славний хлопчик дав тобі ніж? А потім
чому втік, знаєш? Ні, не знаєш? Здогадуєшся? Як це? Не важливо. Продовжимо. Так, знаєш чому? Так треба.
Слухай ну я, звичайно, все розумію. Але скільки можна порушувати
правила гри? Пробач, звичайно, але мені доведеться узяти над тобою повний контроль до кінця першого раунду. Так-так, раунду. А ти думав, що
ця гра закінчиться тут? Наївний смертний. Ех. Ну що ж. Продовжимо.
Навіщо це мені? Так треба.
Що, руки не слухаються. Та ні. Вони слухаються. Просто не тебе, а
мене. Ось подивися як круто. Твої руки наближаються разом з ножем до
горла. Страшно? Та що ти кажеш?! Уявляєш, як багато у мене було гравців!
І, щоб ти знав, ще ніхто не наробив у штани, так що стій смиренно! Ах,
так! Я ж тебе контролюю. Ну ось. Тепер ти стоїш смиренно. Прекрасно. А
тепер поставимо ніж до горла. Та не бійся! Нічого я робити не буду. Ось
так. Добре. Розстебни трохи кофту. Холодно? Плювати. Так, давай ось
так. До горла-горла. Навіщо? Так треба.
Доброго ранку!
Ну що, почнемо. Знову. Ти вже не в тому теплому одязі. Так, ти навіть
не в коридорі. Бачиш. Ти в піжамі. Твоє волосся схоже на копну сіна. Ти у
своїй кімнаті. Ні, не твоїй? З чого ти це узяв? Хіба у тебе не така кімната?
Дідько, знову помилилася. А може ти поміняв малюнок своїх шпалер на
білий з яскраво червоними трояндами? Упевнений, що ні? Ну, гаразд.
І так най буде. Піднімайся давай. Лінь? Переживеш. Попереду другий
раунд. Скільки їх? Ніби три? Так, три. Давай-давай. Молодець. Йди переодягнися. Не хвилюйся, не буду я дивитися. Йди-йди. А одяг тобі чим
не догодив? Не твій? А я то що зроблю? Вибирай, що до вподоби. От і
прекрасно. Так би й відразу. Вітаю, читачу. Можеш спокійно придумати
собі образ сам. Чому я така добра цього разу? Так треба.
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Чому ти торкаєшся своєї шиї? Ну подумаєш, там невеликий поріз. До
весілля заживе. Розслабся і йди. Куди? За мною йди! Навіщо? Так треба.
Як настрій? А чому такий поганий? Не скажеш? Ну і мовчи. Ось бачиш, ми вже прийшли. Чому ми на дитячому майданчику? А тобі щось
не подобається? Ось бачиш? Діти. Бачиш? Пам’ятаєш цього хлопчика?
Сьогодні він не в святковім костюмі. Який збіг. Колір його штанців,
футболки і кросівок співпадають з кольорами твого одягу. Що? Що тобі
не подобається? Йди поговори з ним. Не хочеш? Ну і гаразд. Це робити
не обов’язково. Хоч це і додасть тобі балів. Не хочеш їх заробити? Ну і
нехай. Сам винен! Чому я знову зла? Так треба!
Проходь-проходь. Як тобі це кафе? Сядь. Грошей немає? Не хвилюйся, я за все сплачу. Розслабся, все буде чікі-пікі! Сідай давай. Ось бачиш.
На канапці сідай. Це моє улюблене місце. Що таке? Не хочеш? А я кажу,
сідай! Ось бери меню. Офіціанта поклич. Яка кава? Сік і тільки! Не хочеш
соку? Хочеш кави? Це проти правил! Ти повинен замовити томатний сік!
От і прекрасно. Ну як? Не дуже? Дивно. Як на мене, то він найкращий з
усіх, які я тільки пила. Нудить? Ну так відійди. Я почекаю. Так, точно. Що
було в цьому соку? А мені те звідки знати? Чому тебе нудить? Так треба.
Доброго ранку. Знову.
Ну як ти? Нічого не пам’ятаєш? Тоді я тобі нагадаю, ти пройшов перші
два раунди. Молодець.
А тепер приступімо до останнього третього раунду!
Що таке? Не чекав прокинутися на даху? Не хвилюйся, багато хто це
проходив. Йди-йди. Куди? До краю, ясна річ. Не бійся. Я тримаю тебе
за руку, не впадеш. Все буде добре, кажу. Сідай на край. Бачиш? Місто!
Красиве, правда? Не твоє? Мені то яка справа? Моя справа – привести
тебе сюди. Бачиш? Це люди. Так, це люди, а не мурахи. А що, на мурах
схожі?! Заспокойся, все буде добре. Обіцяю! Навіщо мені треба тебе було
сюди привести? Це правила гри, так треба.
Не хвилюйся, я тебе тримаю. Бачиш, тримаю я твою руку. Вставай.
Що слизько? Не знаю. Не впадеш ти! Я тримаю тебе! Навіщо ти тут?
Та говорю ж! Так треба!
Не впадеш! А стрибнеш! Що? Здивувався. Проходь давай! Це останній раунд! Не бійся. Усі через це проходили і ти пройдеш. Не бійся. Ось
дивися. Дивися на цих мурах. Тьху! Дивися на цих людей. Бачиш? Вони
спокійно йдуть. А чому ти не можеш поводитися так само спокійно? І
кричати припини. Тебе все одно ніхто не почує. А якщо хтось і почує, то
йому плювати на тебе і на твої проблеми. Знаєш, скільки вони бачили
таких як ти? Думаєш, важко звикнути? А ти знав, що звичка з’являється
коли щось повторюється часто? А я вже займаюся подібним не менше
тридцяти років. Що?.. Так, мені більше ніж ти думаєш. Просто деякі
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уміють за собою стежити. Стрибай давай! Знову це питання. Та скільки
можна повторювати?! Так треба!
Ось бачиш. А ти боявся. Все добре, і ніхто не постраждав. Окрім тебе,
звичайно. Так, ти мертвий. Чому? Так треба.
А тепер можеш запитувати. Що, не знаєш з чого почати? Ну гаразд.
Подумай, але не довго. Чому не довго? Так треба.
Пробач, але вже час закінчився. Ти пройшов усі раунди і тебе чекає
приз. Який? Дізнаєшся, коли прокинешся! Чи побачимося ми ще? Потрібно подумати. Не упевнена в цьому. У мене багато роботи з такими, як ти.
Я ж не приходитиму до тебе щоразу, як у тебе депресія. Чому? Так треба.
Приємно прокинутися! Так, це усе був сон. Прокидайся, інакше знову
щось піде не так. Тільки скажи, сподобалася гра? Не упевнений? Не хвилюйся, усі так відповідають. Тільки у мене до тебе одне прохання. Ніколи!
Повторюю, ніколи не намагайся повторити цю гру, коли прокинешся! Її
маю право проводити тільки я. І то в снах! Домовилися? Чому не можна?
Так треба…

ДУРНЕНЬКА
Полудень. Хмари.
Тут зазвичай завжди йшов дощ, так що хмари для неї були навіть
радістю.
Вона чекає...
Їй казали, що не треба йому довіряти. Їй казали, що він зрадник. Їй
казали, що він не повернеться. Їй казали... Багато чого їй казали... Вона
не чула.
Дурненька.
Набридло…
Дощ. Старий візок, якого ледь-ледь тягне малий ослик. Судячи зі слів
дідуся, тварина нещодавно втратила батьків і тому так схилила свою голову. У старого в руці була мотузка. Він смикав за неї, коли ослик ішов
не в той бік.
Біла, довга сукня ставала брудною від калюж на дорозі.
Ні. Там не було дороги. Її тільки місцеві називали дорогою. Адже посеред неї міг вирости кущ або кілька кущів. Дідусь навіть розповідав, що
тут неподалік посередині виросла берізка і її зрубали тільки тоді, коли
вона стала зростом семирічної дитини.
Таке місце не для настільки елегантних панянок.
Хоча їй було начхати на сукню. Хоч у неї і не було іншої. І не було
грошей на нову...
Вона поглянула на ослика. Старий так часто скеровував його на пра-

74

Лiтературний Чернiгiв

вильний шлях... Чому позаду неї не було, як у того ослика, такого дідуся?
Чому ніхто не смикав за мотузку, щоб вона йшла правильно?..
Може, не варто їхати... Може, потрібно почекати... А як же сюрприз?..
Дурненька. Наївна. Повелася...
Місто. Те місто, про яке розповідав Він. Але не таке, як у двох його
невеличких листах. Де сонце? Де тепло і затишок? Де приємне відчуття
кохання? А тут тільки дощ. Холодний і сірий дощ.
Вона довго шукала місце, щоб відпочити. Щоб сховатися від жорстокої
природи...
Волосся промокло. Сукня теж. Принаймні, вона тепер була чиста.
І ось він. Той будинок. Той будинок, який вона мріяла побачити вже
кілька місяців. Вона повернула ручку дверей. Даремно... Тут і було все
його сонце, тепло, затишок, відчуття кохання...
Дурненька. Їй же казали... Наївна дурепа. Потрібно було здогадатися.
Біг. Сльози. Падіння... Вся сукня в багнюці. Кілька годин вона шукала
вихід звідси. Неподалік міста було селище. Там вона знайшла дідуся. Того
дідуся, який підвозив її недавно. Те саме сумне осля... Вона ж так тоді і
не розплатилася.
Тепер її життя минало тут. Кожен день одне й теж. Допомога старому
подружжю... Аж заздрість бере... Вона була знайома з Ним тільки кілька
місяців, а вони... Вже стільки років і до цього часу разом... І син у них
зростає. Молодий та гарний. Щотижня на вихідні приїжджає...
А її син... Вона втратила його з життя через пару годин після його народження. Вона відправила його за течією річки в старому кошику. Хто
знає, куди повернула річка біля кривої яблуні... Може, він і не помер.
Може, знайшов хорошу родину.
Дурненька.
Знову.
Вона знайшла нову любов. І та ж історія...
Чому вона така неуважна? Вона не бачить того, хто її любить. Просто
не помічає людини, яка кожні вихідні тут... Поруч з нею. Не бачить...
Полудень. Хмари. Сьогодні обійшлося без дощу… Вона стоїть на скелі.
Чекає... Чого? Дощу. Їй набридли дні без нього. Без вогкості їй важко...
Сльози... Крик… Падіння. Усе. Кінець. Кінець її життя і цієї історії.
Це було помилкою. Так. Не суперечу. Але це життя. А життя, як історія.
Іноді вона закінчується сама собою. А іноді автор просто хоче викинути
її в прірву. Забути...
А вона... А вона народилася такою. Вона народилася... дурненькою...
с. Сядрине Корюківського району
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Вероніка Іваницька народилась 30 липня 2004 року в м. Запоріжжі в сім’ї викладачів вищої
школи. Навчається у восьмому
класі ЗСШ № 59 з поглибленим
вивченням англійської мови та
музичній школі № 2 по класу
гітари. Вірші пише з шести років. Літературний дебют відбувся в
журналі «Літературний Чернігів», 2017, № 3 (79).

ОСІННІЙ СПЛІН
ВАВИЛОН

Ми намагались збудувати Вавилон,
фундамент зіккурату видавався гарним.
Та різні мови взяли нас в полон,
старання досягти вершин зробилось марним.
Змішавши слів уламки з невідомих земель,
ми розділились – хтось був «за», хтось «проти».
І поки зверху малювали нас, діставши акварель,
не розуміли ми нічого. І справу кинули, не дійшовши згоди.
07.09.2017
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…ПІДКОРЮ СОБІ МУДРІСТЬ, НАЧЕ СПАРТУ

Сміятися чи плакати – не знаю.
Переді мною вибір постає не вперше.
Я з часом мудру істину пізнаю,
коли розв’яжу квадратуру круга – віршем.
Коли для тебе зірку з неба – просто,
без хитрощів, оман та ворожби на картах.
І стану врешті-решт я званим гостем,
тоді підкорю собі мудрість, наче Спарту.
24.09.2017

ОСІННЄ ВБРАННЯ

В тумані поринає місто.
І листя червоніє на обійсті.
Зранку на осінніх сторінках
хтось написав, що щастя лише в снах.
Проте я наче крила маю за плечами,
неначе не було важкого дня.
І не лишала жовта фарба плями
на рукавах осіннього вбрання.
19.10.2017

ЖОВТНЕВЕ МАРЕВО

Припадають пилом ляльки на комоді.
Дитячі забавки давно вже не в моді.
Суворі обличчя, обов’язки, справи;
на обід зготувати екзотичні страви…
Морем повсякденності сунуть пароплави.
Перелітними птахами линуть пори року.
Без манер – ані руш, ні кроку.
Дні буденні – то жовтневе марево.
19.10.2017
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СТРУМКИ СЛІЗ

Струмками сліз збіг розпач,
сховавшись в тінь посмішок нещирих.
Хтось скаже: «Ти не плач…»
Та хіба ж легше від цих слів фальшивих?!
21.10.2017

ХОВАНКИ

Сьогодні хтось лишив мені конверт.
Відкрила – і як з ящика Пандори!
Все в домі догори, все в домі шкереберть.
І я на заклики життя звертаю гори.
Знов щось жене мене вперед.
І що не день – то справжній вінегрет.
Зупинки – виключення з правил тої гри.
Ховайся, швидше! Я шукаю. Раз, два, три…
05.11.2017

ОСІННІЙ СПЛІН

Я не знайома з таємницями його, ні з ним самим.
В мінорних гамах заховав підказки він.
Порушують акорди тишу. Туману завіса та дим.
Річка наче заглядає в душу. Осінній сплін.
10.11.2017

ОСІНЬ СИНЬООКА

Осінь синьоока зупиняє час.
В сутінках мережаних завмирає тиша.
І мінорно грає нам осінній джаз.
Дощовими краплями ноти на склі пише.
25.11.2017
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ТВОЇ НЕЩИРОСТІ

Ти не любиш маскарадів,
нещирості, нахабства, сліз.
І справді, в житті вистачає кадрів,
що іншим бачити не слід.
Але де ж вона, твоя щедрість,
щирість, чесність, відвертість душі?
Заховалася тая відвертість
у нещадному слави плащі.
09.01.2018
ПРАВДА – ВІЧНО ПРАВА

Скоро мине час, сповнений втратами.
Скоро застигнуть слова.
Неправда опиниться скоро за гратами.
Правда – вічно права.
Її скарби, від нас спритно заховані,
ти розшукай, не спинись.
Хоч і здається – лише намальовані,
знайдені будуть колись.
07.12.2017
Ліні Костенко
Незламна жінка поза владою часу
дивилася на мене крізь рядки.
Вона ховала поміж рим красу,
Щоб зберегти себе в них навіки.
Щоб всі красу не бачили, а чули,
Щоб та краса помітною була…
Поезія і заспокоїть, і розчулить.
Вона в серцях живе і жити буде, і завжди жила.
09.01.2018
м. Запоріжжя

Проза

79

Літературний

Проза
×ÅÐÍIÃIÂ
bi2=лiL kerq

СМЕРТЬ НА МОЇХ ОЧАХ
Світлій пам’яті тьоті Параски
Небо нараз зробилося мутне й білясте, розпечену тарілку сонця
закрила купчаста хмара, із-за якої видно було лише промені, котрі розбіглися навсібіч.
Під вечір пустився дощ. Спочатку загриміло, заторохтіло за Авиловським лісом, потім яскраво-сліпуча блискавка ножицями розпанахала
навпіл тканину неба. Посутеніло, зробилося темно, ніби ввечері. Та ось
тихі прозорі краплі залопотіли по вкритому курявою листю яблуневого
саду. Кури, пригнувши голови, прожогом кинулися до відчинених дверей
хліва. Собака Рябчик шмигнув до дерев’яної будки. Тугі краплі, немов
хто сипонув пригорщу гороху, вдарили в солом’яну покрівлю хати, затанцювали навприсядки. Небавом вода джерельцями полилася зі стріхи.
Обіч глиняної призьби утворилася канавка.
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Сидимо з бабою Мартою в хаті, дивимося у вікно. Горішня шибка
стулена з окремих склянок — то я вранці розбив. Вода намагається
через них прокрастися до оселі. Баба погнала в череду корову Лиску,
я прокинувся — ніде нікого. Злякався, намагаючись відчинити хатні
двері, та вперта металева клямка ніяк не піддавалася. Певне, мало каші
з’їв. Вибратися з хатнього полону вирішив через вікно. Заліз на широку дерев’яну лаву, кулачком почав гамселити по шибці. Невдовзі вона
розлетілася на маленькі друзки. Я вистромив голову й почав плакати.
У цей час поверталася баба Марта. Завбачивши мене, вдарила об поли:
— Ой, лишенько! Це ж попаде мені! — і вже до мене: — Не вистромляй
голову, а то ще поріжешся. Я прийду зараз!
… А дощ періщить. Баба Марта, склавши на колінах порепані руки,
хитає головою.
— Як там наші пастухи? Намокнуть до рубця. Тоді лиха не оберешся,
— тремтять зморшкуваті губи.
Дощ як розпочався, так само раптово і скінчився. Невзабарі хмари
розступилися, і в щілинці показалося червоне, мов суниця, сонечко.
Намоклий день розвісив свої мокрі манатки на жердці, що висіла між
хатою та хлівом. За якийсь час пригнали череду. Повернулася й наша
пастушка — бабина донька Параска, а моя тьотя. Невисока на зріст,
кругловида, чорнява. Була вона ще підлітком.
— Намокла дуже? — звернулася до неї баба. — Ні, — подивовано
мовила, окинувши поглядом дочку. — А де ж ви ховалися?
— А ми, мамо, з дівчатами залізли під міст, що на гребельці. Там
його й переждали. Дощ довго не йшов, скоро закінчився. А тоді сонечко
виглянуло і так тепло та гарно зробилося. Ми розіслали свої жакетки,
повлягалися і як заснули.
— Ой горечко! — в кутиках вуст баби Марти застигли сум і журба.
— Це ж ви захворієте. І, не доведи Господи, ще помрете.
— Та ні, мамо, не помремо. Не переживайте.
Баба як у воду дивилася. Спочатку на запалення легенів захворіла
Маруся й померла. Потім не стало і Настусі. Наша Парася трималася
найдовше. Та одного ранку їй також зробилося погано. Вона не підвелася
з ліжка, відмовилася від сніданку. Весь день пролежала. Від нічого робити
я весь день стрибав по долівці, щось мугикав собі під ніс, підходив до
неї і про щось розпитував.
— Та помовчи хоч трохи, — зрештою добулася вона на слово, — мені
так спати захотілося, — заплющила очі й замовкла.
Через деякий час баба Марта зайшла до хати.
— А вона он спить, — я показав пальчиком на Параску.
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— Де там вона спить! —доторкнувшись рукою до чола, вигукнула в
розпачі знетямлена баба. — Вона вже й не дише. Померла наша Пася.
Ой, горечко ж моє!
Так на моїх очах померла тьотя Параска. Пішла з життя тихо і спокійно, тільки й того, що попросила, аби я не гасав по долівці. У моїх мізках
ніяк не вкладалося, що, крім життя, є ще й людська смерть. Наслухавши
бабине голосіння, я злякався й позадкував до стіни…
Іще не все. Розповідаючи про бабу Марту, не можу не згадати: вона
була людиною мудрою. Уже пізніше якось, лежали на печі, й вона мене
повчала: «Ти щоб ніде, ніколи й нікому нічого поганого не говорив про
Сталіна». Я прислухався до її поради. Коли не стало Йосипа Джугашвілі,
мені йшов сьомий рік.

ГАРМОНІЯ З АВСТРІЇ
Григорій Дяченко був козак на все село. Лагідний, поступливий, веселий на вдачу. Мав високий голос. Було, як затягне тенором арію Петра
з опери «Наталка-Полтавка» — у всіх дівчат серця мліють. Із дитячих
літ, крім пісні, мав іще одне захоплення — коні. Осідлає буйногривого,
пришпорить — спробуй наздогнати. Летить чотириногий друг, тримаючи на спині вправного вершника, тільки розбишака-вітер куйовдить
каштанову гриву. А в неділю, було, чи на празник якийсь люди сядуть
під дворами на лавах. Григорій виїде на середину вигону і такі трюки
почне викидати, що жінки з переляку й очі заплющують. То скаче, стоячи на спині коня, то опуститься головою донизу. Чотириногий розумів
свого господаря з півслова. Дяченко вважав: є коні набагато розумніші
за деяких людей. Він йому лише слово, а буйногривий уже ладен виконати будь-яку забаганку — то риссю промчить, то почне марширувати.
Боронь Боже, комусь було підійти із запахом алкоголю — одразу почне
кресати копитами.
Григорій збирався одружуватися — до серця припала одна з найвродливіших дівчат Гнилиці — чорноброва, з ямочками на повних щоках,
така ж, як і він, весела та дзвінкоголоса Палазя. Та тут жаским полум’ям
спалахнула Перша світова війна. Осідлав Грицько свого вороного й помчав битися з кайзерівцями — весь час служив у кавалерії. В одному з
боїв зазнав газової атаки — почав погано бачити.
Повернувшись додому, одружився — Палажка вірно чекала свого
судженого. Організував кінно-товарну ферму: вирощував баских рисаків, з-під копит аж іскри летіли. Виступав на іподромі — одного разу
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навіть срібну медаль виборов. У своєму рідному селі вибудував дерев’яну
хату — була мов дзвін. Якось із дружиною гуляли на одному весіллі. Наречений запросив музиканта із самісіньких Прилук. Молодий чоловік
так шкварив на гармошці, що всі свайбові були зачаровані.
— Де ти, брат, таку дістав? — поцікавився Григорій Дяченко.
Той спочатку довго віднікувався, не зізнавався, а коли трохи підпив,
розповів по секрету, мовляв, виписав аж із самої Австрії.
Після свайби чоловік ходив буцімто сам не свій.
— Ти ніби чимось занепокоєний? — немовби між іншим спитала
дружина.
— Знаєш що, Палазю, мені ота гармонія спокою не дає. Куди не їду,
а у вухах дзвенить її мелодія. Давай і ми випишемо.
— Давай, — охоче погодилася дружина.
У Гнилиці в аптеці працював провізором Остап Коркодим. Він добре
знав латинь і німецьку мову — написав лист-прохання. Дяченко відніс
його на пошту, відправив рекомендованим. Відповіді довго не було. Та
ось йому переказують, аби прийшов на пошту — з самого Відня чекає
посилка. Григорій довго не барився — одразу ж заквапився. Заплатив гроші, а посилку ледь доніс додому. У ній, крім гармонії для Григорія, були
ще й подарунки для дружини — боти, сукня, а найголовніше — золоті
сережки. Так і зблиснули у щедрому сонячному промінні. Коли Палажка
їх на себе зодягла, Григорій ніяк не міг намилуватися. Тоді взяв до рук
гармонію. Здалася вона йому легенькою, немов пір’їнка. Пройшовся
по клавішах, світлицю наповнили мелодійні звуки. А коли розтягнув
міхи, оселя немов озвалася солов’їним співом. Григорій на радощах аж
усміхнувся — видобував усе нові й нові звуки, які краяли серце. Подумки
завважив про себе: австрійська гармонія значно голосніша й мелодійніша, ніж наша. Схоже, він забув, що існує світ, увесь був у полоні музики.
Дружина зачарованим поглядом дивилася на свого чоловіка, здається,
вона вдруге у нього закохалася. Награвшись уволю, обережно — так
немовля кладуть до колиски — поклав гармонію в новий-новісінький
футляр, що аж виблискував. Мовляв, нехай лежить до весіль. А вони й
не забарилися. То на одному кутку, то на іншому хлопці сватали дівчат.
Гармоністові тільки встигай. Куди кликали, туди й ходив з Палажкою.
Та потім настали тяжкі часи. Одного дня неначе земля розверзлась, і
все летіло у провалля. Коней відібрали. Із засіків усе вимели. Що було,
подоїдали, залишилася одна вода в колодязі — коли вже зовсім нічого
було їсти, її кип’ятили й пили. Спочатку заслабла дружина. Ходила
мало, більше лежала, а тоді й зовсім не підводилась. А тут саме прийшли
розкуркулювати.
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— Ми оце, Григорію Павловичу, роздивилися й вирішили з тебе починати, — витер засалені вуста голова сільради Прокіп Шемендюк. — Ти
й рисаків вирощував. Гроші мав великі, хату он яку вибудував — найкраща в селі. Вимітайся! Аби завтра тебе тут не було.
Палажка заплакала, а Григорій Дяченко вигукнув:
— Люди добрі, я можу піти, десь під кущем знайду прихисток. А куди
подіну свою слабку дружину? Від голоду вона зовсім опухла, ось-ось
помре. Сама й кроку не ступить.
Ті подивилися, покрутилися, поплямкали та й пішли ні з чим.
Коли за непроханими гостями зачинилися двері, Григорій підійшов
до Палажка:
— Слухай, моя жіночко дорогенька, невже з голоду помиратимемо,
маючи у вухах сережки? На біса вони нам здалися! Давай радше продамо та купимо щось із продуктів. Наш сусід Михайло Очеретяний
завтра їде у Бровари.
Дружина погодилася. Зібралася з силами, трохи підвелася, повиймала з вух сережки, подала чоловікові. Григорій відніс Михайлові. А
через два дні той повернувся.
— Обміняв? — спитав Григорій.
— Обміняв, — Михайло радо усміхнувся. Ось вам борошно, ось крупи,
ще й дві хлібини вийшло. Кажуть, якщо є золото, привозьте, обміняємо.
Григорій побрів на луг, нарвав молодої кропиви, лободи, наварив
борщу. Насипав у полив’яну миску, коли прочах, подав дружині. Та виїла ще й ложку облизала. Шматочок хліба до грудей приклала. «Це, —
каже, — нехай перегодя доїм». На третій день Палажка підвелася, вже
сама почала варити. Ось так золоті сережки, надіслані австрійцями у
подарунок, і врятували життя молодій родині.
Уже коли Григорій Павлович зістарився і перестав ходити на гулянки,
гармонію передав своєму учневі — тезці Григорію. Той виявився гідним
учнем. Коли гармонія опинялась у його руках — грала, немов жива. Ніхто
з сільчан не міг устояти, аби не пуститися в танок. У кого яка гулянка —
хрестини, свайба, вхідчини — неодмінно кличуть Григорія. Але, як казали
стародавні філософи, у всьому є початок і має бути кінець. Постарів і
Григорій, заслаб, руки вже тремтіли. Якось сказав удома:
— Як помру, поховаєте мене з гармонією. Я й на тому світі гратиму.
Так і зробили. Спочатку в холодну грудневу землю опустили тіло
небіжчика, а згодом в обшмульганому футлярі поклали австрійську
гармонію.
м. Чернігів
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ЛЕГЕНДА ПРО ЩАСТЯ

Жив-був поважний чоловік.
Маєток мав, козацьку силу,
Дружину з надто гарним личком,
Синочка й доньку – славну, милу.
А золота – з десяток скринь.
Текло життя: вино, розваги,
Кохання знатних дам, графинь.
Цим тамував пан свою спрагу.
Під вечір, втомлений життям,
Вертався він собі додому.
Назустріч старець у лахмітті,
Ледве бреде бідак-сірома.
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Усміхнені його вуста,
А очі сяють, немов зорі,
Срібляста борода густа,
Й старечі босі ноги хворі...
– Доброї ночі тобі, діду!
Чого це очі твої сяють,
Як зорі, що дарує ніч?
– Від щастя, синку, усміхаюсь.
– Від щастя? – пан розреготавсь.
– Та не сміши, ти ж волоцюга.
Старий же лише посміхавсь.
– В тебе ж в кармані ні шеляга.
– Зате ти маєш, бачу, все,
Та щастя у тебе немає.
Багатство щастя не несе, –
Сказав та й знов собі чвалає.
А пан вже вдома – ось палац,
Та сон ніяк не йде до нього,
І всеньку ніч він змарнував,
Все думав про слова старого.
Раненько встав та й зажуривсь,
Бо справді щастя він не має.
Не одну ніч так прокрутивсь,
Ні сну, ні спокою не знає.
Та якось вдосвіта піднявсь,
Рішив, що досить марнуватись.
Таємно від усіх зібравсь
В широкий світ щастя шукати.
Отак дорогою іде,
Каліку раптом зустрічає.
– Цей, мабуть, знає щастя де,
Ось зараз в нього і спитаю.
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– Ей! В чому щастя, розкажи!
– Ти перший день живеш на світі?!
Стрибаю на одній нозі,
І сонце в одне око світить…
В здоров’ї щастя бачу я.
От був би зараз я здоровим... –
Він палицю свою підняв
І потрусив над головою.
– Та не в здоров’ї, – дума пан, –
Вся справа. Я здоров’я маю,
А щастя мати хоч би жбан –
В мене й краплиночки немає.
І далі йде. Зустрівсь жебрак.
Панок дав грошей та й питає:
– Ану скажи мені, бідак,
У чому щастя ти вбачаєш?
– Та, звісно, щастя у грошах,
Купив би дім, коня за гроші,
І жив би я не в споришах,
Не в сніговій гибів пороші.
І знов задумався панок:
– І гроші маю – й нещасливий.
Для палиці зламав кленок
Й пішов він далі, напівсивий.
Йде, раптом бачить – аж сидить
Самотня жінка край дороги,
З очима, пухлими від сліз,
Вся в чорному, нещасна, вбога.
– Напевно, знає жінка ця
У чому щастя. Мо’ й дізнаюсь.
Сів поряд, відламав хлібця
Й про щастя в неї пан питає.
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– А щастя, сину, – це сім’я,
Я довго прожила і знаю.
Тепер зосталась сама я,
А були дітки і коханий.
Поліг коханий на війні,
Синів хвороба зла забрала.
Так тяжко жить тепер мені, –
Замовкла й важко лиш зітхала.
Нічого пан їй не сказав.
Подумав: – Жінка помилилась,
Адже сім’ю я гарну мав,
А щастя десь моє барилось.
Минув так в подорожі час,
Дійшов наш пан до океану,
І поки шастя він шукав,
Порожніми кишені стали.
Багатшого жона знайшла
І з ним безжально розлучилась.
Поки панок щастя шукав,
І діти світом розлетілись.
Ніхто вже й паном не назве,
Здоров’я в мандрах своє втратив,
В самотності життя пливе,
На пошуки роки потратив.
В стареньку хижку він забрів,
Зайшов – нікого. Ліг на ліжко.
Темнище, вітер скаженів,
Ні місяця, ні зір не видко.
Так моторошно на душі,
Заплющив очі – і заплакав.
Шукав те щастя – й не знайшов,
А так хотілось його мати...

Лiтературний Чернiгiв

88
– А все той клятий стариган,
Це він не дав спокійно жити,
Це той нещасний дідуган
Примусив по світу бродити.
Старий на грудях руки склав,
І чує – сили полишають,
Лежав в хатині, смерті ждав,
А думи душу роздирають...

Прокинувсь ранком чоловік –
Промінчик сонця заглядає
Крізь скло мутне. Відкрив повіки,
Від радості обличчя сяє.
Це ж вперше так ось усміхнувсь
З тих пір, як старця колись здибав.
Від радості аж просльозивсь,
Відчув в ту мить, що він щасливий,
Уперше за своє життя,
За всі свої прожиті роки
Пізнав це дивне почуття.
Хоч воно ж поряд, недалеко.
Лиш ставши старцем, зрозумів,
Завжди чогось не вистачає:
Здоров’я, грошей, почуттів...
Що ж маємо – не помічаєм.
Тепер на світ старий дививсь
Вже зовсім іншими очима,
І усмішкою лик світивсь
Старезного вже пілігрима.
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ВЕРБА
Жила колись у нашім краї
Дівчина дивної краси.
В батьків велося, як у раї:
Поля і луки, і ліси.
Багато юнаків вродливих
Пропонували серце їй,
Але вона привередливо
Лиш кланялась красі своїй.
Кохала юнка власну вроду,
Люстерком бавилась щодня,
Й боялася, що зникне згодом
Краса сліпуча її вся.
І женихам вона казала:
– Щоб згоду я дала на шлюб,
Щоби хустину пов’язала,
Щоб став моєму серцю люб,
Принести треба таємницю
Для мене вічної краси.
Хто принесе, – я обітницю
Дам вірності на всі часи.
Помчали всі за еліксиром
В краї далекії гінці,
Але потрібного товару
За срібло і за червінці
Ніхто не зміг ніде придбати.
В алхіміків і чаклунів
Вже встигли хлопці побувати
За сповнені шукання дні ...
...Над озером сиділа діва,
Дивилась на свою красу.
І вечорами плела дивну,
Розкішну русую косу.
Аж раптом води розступились,
І виплив цар сам водяний.
З ковбані ніжно нахилився,
Весь мокрий, погляд вогняний...
– У тебе, діво, закохався,
Я – Водяний, володар вод. –
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Привітненько так усміхався:
– Русалок бачив хоровод,
Дівчаток, що в ріці купались,
Та не стрічав таку красу.
До мене йди та не лякайся,
Будь-що в дарунок принесу!
Царицею будь водяною,
Для тебе все, що хоч зроблю!
На плечі глянула з лускою:
– Тебе я, – каже, – полюблю,
Я буду жить на дні, годити,
Але мені допоможи.
Адже ти можеш все зробити?
– Звичайно, тільки накажи.
Дівчина хоче обдурити
Царя ріки: – Тоді зроби,
Щоб вічно мій прекрасний образ
Виднівся в дзеркалі води.
Щоб з року в рік ставав гарнішим,
Немов лілея розквітав.
Тоді я стану найвірніша –
Жона, якої світ не знав.
Нахмурив цар зелені брови
(Красуня хоче ошукать),
Але він вірний в своїм слові,
То ж мусив діві так сказать:
– Хай буде, як ти захотіла:
Чарівним вічно образ твій!
І враз верба зазеленіла
Плакуча там, біля води.
Цілує цар її коріння,
А коси ніжить хвиль блакить.
З ти пір на нашій Україні
Верба біля річок шумить.
***
Послав нам жовтень на прощання
Під ноги килим золотий.
Дихнув густим туманом зрання,
Сипнув сніжком – та й був такий…
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Вже листопад бринить струною
Мрійливо-щемного дощу,
Ти за завісою густою,
І я тепер не пригощу
Тебе туманом в ранній тиші,
Не закружляють у танку
Колись близькі і рідні душі
В кленово-золотім вінку.
Окремо пісню будем чути,
Що осінь нам для двох співа...
Тремкий мотив, давно забутий,
Все знову й знову ожива.

***
Та куди ж ти, літечко, втікаєш?!
Я лише відчула тебе смак!
Ще в душі твої всі барви сяють,
Пломеніють, мов червоний мак.
Хоч давно жита уже достигли,
Ноги ранить гострая стерня,
І роки мої з водою збігли,
Та біжу стернею навманя.
Знаю, завтра прийде рання осінь,
Наді мною буде синь небес,
І ясна блакитноока просинь
Принесе немало ще чудес.

***
Листопад жбурляє листям,
Б’є струною із дощу,
У душі моїй імлисто –
Я дороги не знайду.
Заблукала ненароком
І не знаю, де мій путь,
Шкутильгаю крок за кроком,
А роки все йдуть і йдуть.
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То кружляю манівцями,
То крокую навпростець.
На шляху моєму ями
Або ж мури із фортець.
Ні підказки, ні опори:
Треба вибрать шлях самій:
Ваблять вдень ясні простори,
В нетрі ж зве спокусник-змій.
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Діна Сапон народилася 30 листопада 1955 року в м. Прилуки Чернігівської області. За фахом — поліграфіст. Свою трудову діяльність присвятила пресі. Починала в обласній
друкарні, а з 1991 року працювала
у газетах «Чернігівські відомості»
та «Чернігівський вісник». Останні
20 років верстає газету «Гарт».
Захоплюється медициною, зокрема японською і китайською, мабуть,
тому й веде в газеті сторінку «Ваше здоров’я». А сторінка «Порадниця»
— результат освоєння премудростей городництва на чоловіковій батьківщині. З дитинства закохана в природу. Ще у п’ять років зрозуміла, що
природа жива — прим’ята трава, на якій вони, діти, гралися, за якийсь
час відновилася. Це настільки зворушило дитячу душу, що все життя
намагається пізнати природу і світ людини.

ЖИТТЯ ДОВІЧНА УЧЕНИЦЯ
Пам’яті чоловіка
Тебе звільнили з роботи,
Зняли з обліку Спілки письменників,
Виписали з квартири,
Зняли з реєстрації планети Земля.
Та ти залишився
У написаних тобою книгах
І стосах журналістських напрацювань.
У наших споминах живе
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Тепло твого люблячого серця,
Щирий, лагідний погляд,
Ніжний дотик твоїх долонь
І останнє — таке зараз болюче до безкінечності:
«Я хочу бути лише з вами…»

Ще молоді й такі щасливі. А 2 жовтня 2017 року тебе не стало

МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ, КОЛИ ЙДЕ ДОЩ…

Мені подобається, коли йде дощ… Тихенько стукає у шибку, а зустрівшись зі мною поглядом, на радощах виграє, вистукує, витанцьовує. І радіє
душа, бо наймиліше — почуватися не самотньою. Ми ж удвох — я і дощ.
Серце повниться радістю, солодким щемом і завмирає від його шепоту…
Мені подобається, коли йде дощ… Лише він розуміє мене, береже всі
таємниці, не зрадить і не насміхатиметься. Можу поплакати, не ховаючи
очей, — прикриє, захистить від цікавих поглядів сторонніх.
Мені подобається, коли йде дощ… Не почуваюся поруч із ним «скромною ромашкою» в оточенні «магнолій», які з його приходом змінюють
барвисте вбрання на темніше, і я гублюся серед основної маси «квітів».
Мені подобається, коли йде дощ… Змушує перехожих ховатися під
парасольки та в під’їзди будинків, оберігаючи мене від штовханини. Беззахисність зовсім не лякає мене поруч із його силою. Йде попереду і миє
засмічений асфальт, прикриваючи чиюсь безкультурність. Розумію його
добрі наміри. Лише з ним мені добре і затишно. І тому ні на кого не проміняю його — дощ.
На знак своєї прихильності він будує для мене веселковий міст — шлях
у мрію.
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ВОКЗАЛЬНИЙ ЕТЮД

Розморений спекотою вокзал ліниво чекав приходу поїзда. Все живе
сховалося в абияку тінь, щоб трохи легше дихнути.
Вона стояла біля кіоску, поринувши думками у свої найкращі спогади.
З цим вокзалом пов’язані її найприємніші думки про Нього. Колись на
цьому пероні вона була щаслива: не ходила — бігала, не бачила нічого
навколо себе, виглядала поїзда, чекала Його.
Щось ліниво прохрипів гучномовець. Люди з усіх усюд стали виносити
на перон клунки, валізи. Розбрелися по перону, щоб стати якнайближче
до своїх вагонів. Вона теж оговталася від своїх марень. Це був не її поїзд.
Той відходив пізніше, але, як і колись, любила зустрічати Його поїзд —
неначе щоразу зустрічалася зі своєю юністю.
Раптом серце сповнилося солодким щемом. Ще не зрозуміла від чого,
а воно вже відчуло щось приємне, любе, бажане. Із дверей вокзалу з дівчинкою на одній руці і валізою в другій вийшов Він.
Серце закалатало так, неначе хотіло вирватися і кинутися Йому назустріч. Піддаючись його пориву, подалася вперед. Хотілося побігти до
свого першого й останнього кохання, кинутися на шию і ніколи-ніколи
більше не відпускати. Ступила крок... і заклякла: дівчинка на руках? А
жінка поряд, яку помітила тільки-но? Радість змінилася розпачем: «Він
чужий». Розуміла, що треба, але не могла відвести від Нього очей.
Скільки років минуло? Майже ні на що і не сподівалася. А тут розпач
і ревнощі охопили її. Пригадалося, що казав: «Лише ти єдина моя навіки.
Якщо не ти, то ніхто». А в голові промайнуло: «Всі чоловіки однакові».
Він відчув, що на нього дивляться. Подивився в один бік, а потім
озирнувся, і їхні погляди зустрілися. Поставив валізу на асфальт, передав дівчинку жінці й підійшов до неї. Вона не встигла оговтатись, як Він
пригорнув до себе й поцілував. Засипав запитаннями, говорив і говорив.
Неначе вони зовсім і не розлучалися, неначе й не було між ними відстані
у десять років і отого її нерозумного вчинку, через який втратила Його так
надовго: повірила пліткам подруг-заздрісниць, а Його навіть вислухати
не схотіла. Потім не могла пробачити отого всього подругам, а погорда
не давала прийти до Нього.
Недарма кажуть, що від усіх негараздів для жінки одні ліки: пригорнуть, поцілують її — ось і сяє вже її душа сонечком. Тепер бачила, що все
їй пробачено і, як колись, Він її кохає. Вона знову щаслива. Серце радіє,
а розум? У голові знову стрілою промайнуло: «А дівчинка і жінка? Чужий». Чужий, чужий... — стукає у скроні. Передчасну радість витіснили
ревнощі. Та й хіба хотілося їй, щоб він знав про її нинішнє життя? Тому
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стала вигадувати про себе таке, про що тільки могла мріяти. Бачила, як
хмурнішало Його обличчя, гасли очі, а вона розпалювалася ще більше,
добираючи все яскравіших фарб для прикрашання свого життя. Он яка
гарна у Нього дружина, чудова донечка. Та хіба могла вона розповісти,
що й досі живе в гуртожитку, й заміж так і не вийшла, бо просто нікого
не могла порівняти з Ним, бо кращого, милішого серцю від Нього просто
не могло і не може бути.
— Радий за тебе, — сказав, розгублено, подивившись у бік своїх супутниць.
Вона теж подивилася і побачила поряд з ними Його брата.
— Я, бачиш, брата з сім’єю випроводжаю.
— А я думала, що це...
— Та ні, я не одружений...
А МИ ЯК ВІТРЯКИ, СЕРЦЯ У НАС МОВ ЖОРНА...

Людина — не над природою,
вона — в ній і з нею, цілком і безроздільно
Недарма кажуть: «У здорової душі здорове й тіло». Саме так, а не навпаки, бо головне у нас — душа, а не тіло. Щоб зрозуміти, що ми собою
являємо, треба просто спостерігати за природою, часткою якої ми є.
Подивіться на дерево. Навесні воно вкривається листочками, цвіте,
потім дає плоди чи ні, а коли приходить осінь, скидає з себе листя. Листя
— одяг для дерева.
А хіба у людей не так? Ледь немовля з’явиться на світ, «запаковують»
його у пелюшки. А за все життя людина зношує силу-силенну вдяганок,
особливо жінки. Дивує: одне вбрання ми любимо — можемо носити його
дуже довго, інше — не подобається нам з першого ж дня.
І якщо оці порівняння про дерево і одяг застосувати до тіла і душі, то
можна сказати, що тіло — це одяг для душі, що тіло — це листя дерева, а
сама душа — його стовбур. Листя опадає, одяг та тіло зношуються, а душа
зазвичай — ні!
Майже кожна людина поважного віку скаже, що душа її молода, і
якби не тіло, то не відчувала б вона старості. Кажу «майже кожна», бо є
й старі, застиглі душі. І це найстрашніше — застигла душа. Все у природі
рухається і змінюється щомиті, і завдяки цьому живе. І коли людина перестає рухатися, а особливо — думати, тут і настає старіння душі, а може, і
її смерть! Ми маємо пам’ятати: чим здоровішою буде наша душа у цьому
житті, тим здоровішою і красивішою стане у майбутньому.
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Влаштовані ми так, що хоч кажи нам, хоч на лобі напиши, що палити
і пити спиртне шкідливо, але ж більшість так робить, — значить, можна.
Коли ви говорите «я», показуючи на себе, то вкажете не на руку, не на ногу,
не на голову, а на груди біля серця, де знаходиться душа (підсвідомо ми
знаємо, що вона там). Може тому, що душу ми не бачимо, а тільки тіло, то
й вважаємо, що «я» — це тіло, й живемо для його забаганок. Умудряємося і збільшувати, і зменшувати його, і пластичні операції робити. А тіло
загордилося від такої уваги до нього, як кажуть, і на голову людині сіло.
Спробуйте годину якусь чогось не пожувати, і шлунок нагадає вам, хто в
домі хазяїн — пожене вас до холодильника. Мозок працює, як заїжджена
платівка, на одній фразі: «Хочу кави, хочу чогось міцнішого, хочу палити,
гуляти, спати, розважатися...»
А душа ні-ні та й подасть про себе знати — заниє, заболить. Та чи зрозуміємо? Болячок, як квіток у букеті, з’являється, а ми заламуємо руки і
кажемо: «За віщо мені це?» Та людина звикає і до хорошого, і до поганого.
Отож швиденько змиряється зі своїми хворобами і вже починає навіть
любити їх. Як же не любити — своє ж. Мабуть, кожен був свідком чи
учасником такого діалогу:
– Привіт! Ой, і скільки ж років ми не бачились? Як ти?
– Та як? Діти виросли, тепер проблема, куди на роботу влаштувати. А
в самої здоров’я немає: то те болить, то це, то п’яте, то десяте...
– Ой, не кажи: у мене те ж саме...
І пішов перелік недуг. А яку насолоду отримує людина, коли доведе
співрозмовникові, що в неї болячок більше і вони найтяжчі!
Проте вихвалятися хворобами має бути соромно. У тому, що вони
з’явилися, винні ми самі, бо накликали їх. Наші сльози, жадібність, лінощі,
образа, грубість, страх, заздрощі, ревнощі, гордість, злість, помста.., всілякого роду надмірності — переїдання, пересипання, паління, алкоголь...
— руйнують душу, а від того тіло стає прихистком різного роду хвороб,
починаючи від легкого нежитю і до найскладніших.
Мірилом споживання їжі є пригорща: норма на один раз. Особливо
коли збираєтеся робити якусь важку фізичну роботу, їсти треба мало.
Хоча прийнято вважати, що гарно попоївши, добре й попрацюємо. Але ж
ми знаємо, що коли переїмо, то робити нічого не хочеться і тягне на сон.
А якщо постійно переїдати?
Усі знають, як працює вітряк. Крила під силою вітру крутяться і обертають жорна. У людини крила — руки і ноги. То від них і працює серце
— жорно. Але коли більшу частину нашого життя ми сидимо і лежимо,
крила наші не працюють, і стимулу для роботи серця нема. Тому серцеві
хвороби зараз і домінують над усіма.
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А хіба не помічали: коли розгнівані, все робиться не так як слід і одна
за одною йдуть невдачі.
Відомо й таке: які фільми дивимося, які книжки читаємо, такими ми
і є. Якщо вам до вподоби бойовики, кримінали — вам байдуже, що стріляють і вбивають. Можете і не запевняти, що ви цього не любите, але ж
дивитесь — значить така ваша підсвідомість. Хліб душі — знання: духовна
і класична література, гарна музика, мистецтво, спілкування з природою.
Якщо ви в читанні знаходите спокій, а в серці від цього радість, це — для
душі; якщо, слухаючи музику, ваша душа «співає», це — ваша музика. А
природа — рідний дім душі. Людина ув’язнила себе у чотирьох стінах
квартири, але, вирвавшись у свою рідну стихію — природу, відпочиває,
набирається сил, енергії, здоров’я.
Відженіть від себе все те, що робить вас невігласами, не давайте надмірностям заволодіти вами. Частіше вибирайтеся на природу. А якщо
приблудиться до вас якась болячка, подумайте: «А що я зробила чи зробив
не так?» Дуже добре робити таку роботу над своїми помилками щовечора
і каятися в них. Тоді до вас повернуться і здоров’я, і гарний настрій, і ви
будете всьому радіти і все буде вас радувати.
НАРОДНА МУДРІСТЬ, ЯК ЗАВЖДИ, ПРАВА,
А МИ З КОМП’ЮТЕРОМ ПОДІБНІ

Народна мудрість стверджує: «Повторення — мати навчання». Справедливість цих слів можна пояснити і з точки зору механічного сприйняття інформації нашим мозком.
Ми любимо перечитувати книжки, бо знаємо, що, читаючи книжку
вдруге чи втретє, щоразу віднаходимо для себе щось нове. Пояснюється
це не лише тим, що неуважно читали, а й тим, що ми здатні з першого
прочитання засвоїти тільки те, про що вже колись щось чули. А оскільки
сприймалося все прочитане, то наступного разу підсвідома інформація
стане вже відомою. Цього не станеться, коли людина має розумовий
розлад або неспокійна, тоді безперечно, вона не зможе прочитати все, що
записала її пам’ять.
Ще з уроків біології знаємо: чим більше у нас знань, тим більше на
мозку звивин. Коли отримуємо зовсім нову інформацію, на мозок наноситься ескіз малюнка. Це подібне тому, як і художник наносить легенько
олівцем ескіз майбутньої картини. Коли ж інформація надходить на мозок
повторно, силует малюнка «наводиться» — поглиблюється, і з кожним повторенням — все більше. Тому, коли якимись знаннями нам доводиться користуватися часто, кажемо, що й спросоння видамо потрібну інформацію.
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Але ж є художники, які пишуть картини і без ескізу. Буває й інформація, що запам’ятовується з першого разу. Таке трапляється тоді, коли
щось нове нас дуже вразило. Під впливом емоцій звивини пишуться
відразу «з нажимчиком» — глибокими. Інформація, яка була написана
лише контуром і не підсилювалася повторенням, з часом стирається і ми
про неї забуваємо.
Стиратися ж вона може і за нашим бажанням. Недарма ж заспокоюємо
співрозмовника: «Викинь ці дурниці з голови». Можемо собі наказати забути щось неприємне чи непотрібне для нас і — забуваємо. Якщо комусь
не доводилося цього робити, спробуйте. Це дуже важливо. Бо коли ми
набуваємо такої майстерності, то стаємо господарями своєї долі.
Коли викинете інформацію, яка ще може знадобитися, не хвилюйтеся.
Хто має хоч мінімальні відомості про комп’ютер, знає, що використана
інформація у ньому стирається. І якщо її викинули вже і з комп’ютерного
кошика, вона не поновлюється — треба вводити знову. А ось людина — універсальний комп’ютер. Фактично ми нічого не забуваємо. Але якщо нам
треба щось забути, спрацьовує захисний принцип саморегуляції, і мозок
щось блокує в пам’яті. Йде пригнічення негативної інформації, але це не
означає, що ми забуваємо її назавжди. При потребі забуту інформацію,
якщо трохи помізкувати, відновити зможемо.
У здорової людини не повинно виникати ніяких проблем з пам’яттю: як
тільки про щось вона подумає, інформація миттєво має спливати на думці.
А коли ми кажемо: «что-то с памятью моей стало», то це вказує на те (хіба
не нагадує запис на мозку такі предмети як: звичайнісінька грамплатівка,
касета, дискета, компакт-диск), що вона вже постаріла (відсутній процес
повторення) або пошкоджена (хвора). Крім того, має бути рівновага між
діяльністю і відпочинком.
Якщо провести паралель у будові комп’ютера і людини, то спостерігається дивовижна подібність — чи не кожному органу людського тіла
можна віднайти аналог у будові комп’ютера. Окрім подібності у будові, у
комп’ютера ще й пам’ять працює за тим же принципом, що і в людини. У
якому б стані, робочому чи спокої, не перебував комп’ютер, він щосекунди
встигає «підзарядити» оперативну пам’ять і виконати безліч справ.
І до слова: все, до чого могла додуматися людина, якщо порівняти
принцип дії всього, що вона винайшла, вона створила за своєю подібністю.
Людина повинна поїсти, щоб мати енергію для трудової діяльності, від якої
має результат; у бак машини заливають бензин і та їде..; електроприлади
підключають до електроструму і ті виконують якусь роботу; авторучку заправляють чорнилом і тільки тоді, щось можна написати... Перечитувати,
переглядати, прослуховувати ми маємо по кілька разів, щоб набувати все
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нових знань і поглиблювати звивини набутих раніше. Інколи буває, що
хтось нам щось розповідає, а ми кажемо: «Я це знаю». І даремно, бо корисно ще раз послухати те, що вже знаємо. Тут спрацьовує той же принцип
повторення: якась фраза, якесь нове слово і навіть інтонація можуть нас
осяйнути. А ми своїм «я це знаю» проходимо повз нове. Багато людей не
розуміють, що «знаю» означає «я так роблю». Якщо кажемо, що знаємо,
а так не робимо, то своєю бездіяльністю уподібнюємося до отого раба, котрий зарив свій талант у землю (не примножував знання, не користувався
ними), замість того, щоб набути й інші таланти (інші знання), які разом
мають стати хлібом насущним. Отож, прописні істини, які допомагають
нам вдосконалюватись і рости духовно, ми маємо повторювати постійно
аж до дірок у мозку.
А ще... А ще у комп’ютера (може комусь для порівняння ближче телевізор) є кнопочки, за допомогою яких можемо усунути деякі технічні
проблеми: зробити темнішим чи світлішим екран, регулювати кольори
чи частоту кадрів... Але, якщо зламається якась деталь, то буде техніка
стояти купою брухту аж до втручання спеціаліста.
Людина ж, повторюсь, — універсальний комп’ютер. Її організм володіє
можливістю регенерації — відродження, самовідновлення. Тож жодна
машина порівнятися з ним не зможе. Наприклад, сторонній предмет,
потрапивши в око, негайно вимивається сльозою. Їжа чи рідина, потрапивши в трахею, відкашлюється. Пошкоджена шкіра відновлюється за
кілька днів. Зламані кістки зростаються. Таким чином, організм може
сам справитися з деякими поламками без стороннього втручання. А так
як людина створила все за своєю подібністю, то у неї також є кнопочки
— точки, «підкручуючи» які, можемо допомогти організмові упоратися з
безліччю захворювань. Але це вже інша проблема й інша тема.
м. Чернігів
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«ПОВЕРТАЮ ЧАС – ШАР ЗА ШАРОМ…»
Одвічний плід
У безпечній старості
хочу лишити щось
по собі,
дещицю
себе.
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Саджаю одвічне фруктове дерево,
шукаю корінці,
прищеплюю вибране стебло,
впорядковую
крону.
Шукаю місце в часі,
де посаджу моє деревце;
копаю яму – досить простору
для всього його
майбутнього.
У ній я знаходжу: старе взуття брата;
клаптик маминої сукні,
яка мені допомагала
впізнати те плаття безпомилково,
навіть у своїх спогадах.
Проглядає частинка сита,
на краях якого ще видно
відбитки пальців прабабусі;
відчуваю її обійми, схожі на запах
хліба, яким я годую своїх дітей.
Люлька діда ще димить,
хоча вогонь у ній уже
давно згас, бо
немає кому
курити.
А ось – і давніші знахідки:
руків’я сакрального ножа,
шматок глиняного горщика,
кінчик списа, рештки шпорів,
позеленілий мідний глечик.
Камінь, схожий на сокиру... –
у світлі каганця з іншого
світу, я все це відклав убік,
начебто й досі охороняю
себе.
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Опускаю корінь, випрямляю
дерево, повертаю час –
шар за шаром; так обережно
ступаю, щоб не потурбувати
чийсь сон.
Усе це зміцнюю
всепам’яттю,
поливаю вседумкою,
щедро доповнюю
всевідчуттями...
З речами знайденими
рухаюся вперед,
щоб те деревце
не випередило
мене.
Смедерево, 5 грудня 2004 р.

ТІЛО – ЦЕ ДІМ
(вірші з рукопису)

Вічний вибух
Вибух все ще осідає;
ніщо не має остаточної форми,
бо вітер часу змінює все,
та й сам бажає знайти
притулок.
Зірки ще холодні;
все, що приходить Звідти, має сенс,
тільки-но Внизу розпочинається
пожежа, за яку відповідає
небо.
Горять поля, ліси, люди;
особливо люди, чий дух
перетворюється заздалегідь
на… смолоскип,
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що розбурхує
те пекельне
полум’я
довкола
й ніколи
в ньому
не згорає.
Невідоме шукає вихід,
пов’язаний із кінцем;
а відоме не знає, куди
подітися й де воно наразі
знаходиться.
Все, до чого торкається
вітер часу, німіє, змінює форму
(ані збагнути, ані пояснити),
перетворюється на первісну
крейду.

І дивно, що з отієї крейди,
з нашого пізнього попелу,
осаду та пилу з’являються
крапля, яка
говорить, і
паросток
цупкого
коріння,
що враз
заявляє
право
на майбутнє.
Яка сага відновлення
та сила повторення!..
ось тільки ніхто до кінця
не збагне: а в чому, власне,
сенс?
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Тільки погляд
Де не ступнемо,
щось нас бентежить;
і жоден похід не повторює перший, –
раптом змінюються краєвиди,
хоча, здається, шлях – той же самий,
як і напрям...
Завжди втручаються:
інша деталь,
голос і шум,
та й, власне, сенс мети;
прискорюється чи сповільнюється
крок – через одну з уже
начебто бачених
і пережитих сцен;
втім, додаються інші,
до яких потрібно ще звикнути,
з якими треба зростати або старіти.
Це найбільше бентежить тих,
хто й так кепсько дає собі раду;
тому що не усвідомлює,
наскільки стрімкий пил часу,
як легко все вкриває,
особливо – гарну пам’ять
і наше минуле.
Немов усе сталося вчора,
здається, ось рипнули двері,
прочинилися на мить, щоб ми
доторкнулися до минулого життя.
Тільки погляд...
а здається, що все пройшло,
раптом змінилося, стало іншим
і чомусь зовсім інакшому належить.
Мангалія, Румунія, 23 вересня 2003 р.
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Сміх
Був таким бадьорим,
веселим та життєрадісним,
дзвінким і безтурботним,
усім щедро дарованим,
як собі самому.
Мов радісне щебетання пташки,
проникливий сонячний промінь,
чиста, цілюща, джерельна вода
та незаймана, чарівна квітка...
... Тепер, за брамами кордонів,
я дивлюся на спустошені місця,
проходжу повз осиротілі оселі
й занедбані, печальні сади.
Хочеться душевності, щирості,
а їх ніби й сліду не лишилося, –
раптом начебто сяйне на мить,
а то – лише хижий зблиск меча.
І не знаєш, що більше вразило:
чийсь гостро пронизливий біль
чи тихий, нечутний, скорботний,
непоказний, згорьований плач...
Розрослася гіркота безликими,
посіріло бляклими обличчями,
стомлено змученими кроками,
очікуванням чогось невідомого.
І що ж мені наразі залишається?
змиритися й повернутися назад,
щоб потім безнадійно говорити
про ще одну жорстоку поразку?!
А сміх, який іноді тут лунає,
приходить здалеку, заразний,
і має вагу байдужого свинцю,
котрий лише чавить і отруює.

Переклади

107
Це більше схоже на глум,
до якого тепер мусимо
бозна-стільки звикати, –
для того, щоб вижити,
якими б хворими не були,
і, попри все, пережити це,
як чуже незаслужене покарання.
2 вересня 2004 р.

Святий вірш
Кожен
може почути його,
але
тільки
в собі.
Має слова і сенс,
срібні нитки та канву,
сонячні водоспади й сузір’я,
сльози і усмішки, злети та падіння,
радісні миті й удари темряви...
Дзюрчить, як річка,
шумить, неначе ліс,
співає, мов вітер,
тече, ніби кров,
захоплює незбагненним.
Манить співати разом;
але, якщо це робити,
десь губиться, щось
надщерблюється
або зникає сенс.
Ось чому кожен носить його в собі,
і ніхто не може написати; бо духу
не можна торкнутися, і надію не
можна підкорити, і ця пісня чи
вірш не оживе за повелінням.
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Це флюїд, який має
наше тіло і душу, тож
і вмирає з кожним із нас,
не залишаючи й слідів:
ані своїх, ані наших.

Воїн
Перша світова,
друга, потім,
напевно, третя... –
багато попереду,
між собою,
для інших,
проти інших,
знову між...
Потім
земну хлібину
і примарну славу хтось,
вимахуючи знову ножем,
ділить тупим вістрям зі ще
свіжими плямами чужої крові
і фальшиво ідентифікує з хлібом
Христа.
Він є, а більше нічого…
тупіт його важких кроків
повертає раптом у минуле;
тоді й майбутнє – це простір,
який не соромиться нічого, бо,
мовляв, що вже тепер втрачати?
з посіяного насіння, як із з магми,
завжди зростають нові воїни.
На площі – пам’ятники,
придорожні знаки край шляху,
списки з іменами на табличках...
час від часу пахнуть ароматом
квітів, нагадують про їхні душі,
які досі витають у високості
чи, може, набувають іншої
дивовижної свідомості.
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Адже всі засвіти – насправді
єдиний світ, де можна жити
без воєн і примарних битв
і де не буває переможців;
бо все це, без винятку, –
то спрямована супроти
людини, її єдиного
життя, брехня…
Ми є, а більш нічого?!
але всьому настає кінець,
бо неможливо передбачити
власну долю… чи можливо?!
навчитися розпізнавати її знаки:
як дитина, що вивчає мову батьків,
розгадати і змінити лихе майбутнє?..
Скласти завчасно ті химерні кубики
нереалізованих іще кимось картин
із неясних голосів, барв і тіней…
наразі збагнути те незбагненне,
бути готовим до відповідальності,
добром відчинити всі вікна простору
та жити так, немов справді маємо крила
і не маємо ворогів.

Нероба
Спостерігає, як усе
створюється, проте
сам наразі не бере
участі; носить у собі
забагато
втоми
якогось предка чи, можливо,
не має, кому та що залишити,
одним словом, самодостатній:
світ для нього – те, що він
бачить; приймає лиш те,
що милує його око, і не
вимагає зробити вперед
бодай крок, аби підійти до
чогось надто близько, навіщо?
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так і живе – тихо, наче рослина,
якій найліпше – між стовбурами
дерев, котрі змінюють цей світ –
від кореня; дають плоди, які він
має, хоч нічого не робить – ні
для їхнього коріння, ні для їхньої
крони; він – птах,
здатний полетіти,
лиш не помічає
цього.

Арарат
Б. Симоняну
Арарат – дещиця пам’яті,
вершина ймовірного порятунку,
коли не можна обрати між льодом і вогнем,
посухою та повінню, і на котрі навіть колись не
було волі нашого Всевишнього, а тільки – людська…
Арарат – нагадування про
Потоп, неймовірний вихід для всього;
тож, якщо ви йдете у правильному напрямку,
станете твердо на свій ґрунт і достатньо наблизитеся
до вершини, не спокушаючи силу – ані Неба, ані Землі…
Арарат і на відстані
зберігає надію кожному,
хто погляне на нього, – навіть
стрімким кораблям, які моляться, щоб
порятуватися – від примхливої небезпеки…
Арарат – маяк у минуле;
і хоч досі доноситься його такий
дивний подзвін, він – просто символ,
мертвий пам’ятник, який насправді нічого
не означає для нових примх сучасної природи.

Ірод
І(род)* – це не рід…
Він каже Нерону:
«Ти не занурюйся
в тінь свого Риму,
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адже немає рими,
якою ті злодіяння
можна… оспівати».
– (O)співати? – запитує Нерон…
Зло – неприродне, та ми щоразу
впускаємо його разом із гнівом,
пихою, заздрістю чи страхом…
Тому воно проникає й
вибирає свій стіл, знову
викладає у нашій кімнаті
отой химерний посуд, тоді
поспішає приготувати тісто.
Який вмілий, підступний
майстер: щоб солодкоїжки
так солодко їли, і зло собі все
розросталося, й сягнуло хоч і до
найвищих та найсвятіших небес!..
Дарма, що там ще досі їздить ота
чарівна, всевидяща колісниця;
і святий Ілля – вгору та вниз,
вниз і вгору!.. – жене своїх
уявних та прудких коней.
Мандрує скрізь колісницею,
й тільки гучним громом
може щось виправити
та повернути комусь
справжнє обличчя.
___________________
* Ірод сербською мовою прочитується як І(рід).

Доки
Свідомість втрачає
Значення через усе,
що бачить у своєму
дзеркалі.
Пам’ять лине туди-сюди,
вона чіпляється за минулі,
пережиті та перечуті сцени,

Лiтературний Чернiгiв

112
все менше вірить у майбутнє;
віддається летаргії, яка всьому
зменшує цінність.
Таємні містерії стають
усе загадковішими в того,
хто хоче спокусити ними
й заплутати світ істиною
про нього самого.
Брехня все змінює,
спотворює, аби всі
повірили.
Хмари в небі створюють літачки, які
дехто не розпізнає, то й не вважає їх
своїми, скільки б вони не з’являлися.
Темні сили вкотре залишають опісля
себе пустку, яка можливо триватиме
століттями, аж доки не згадаємо про
свою людяність і знову не одужаємо;
бо такі хвороби зринають з непам’яті,
тому неможливо зцілитися звичними
ліками; й дехто користується з цього,
аби з чужих смертей будувати ті вежі
підступної облуди, щоб усі довірливі
постійно мешкали отам, у путах тліні.
Бо пекло – не за небокраєм,
а тут, на землі, ми самі його
й створили, непомітно,
увесь оцей
тераріум;
і вислизає
вже світ,
втрачає
минуле,
тепер та
завтра;
мовчить
не знає
своєї сили,
яку має,
щоб повернути
втрачений рай.

Українською мовою з сербської переклали
Сергій ДЗЮБА і Дарія СОКОЛОВА
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ТОРУЮЧИ МИСТЕЦЬКІ ШЛЯХИ
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва
і дизайну імені Михайла Бойчука за майже 80 років існування пройшов
складний шлях становлення, розвитку, а нині переживає справжнє
відродження, попри всі труднощі, які випали на його долю.
Історія знаного навчального закладу розпочинається у 1938 році, згідно з
матеріалами енциклопедичного словника «Київ» (1982), з 1938 по 1940 було
відкрито Школу майстрів народної творчості на базі вже існуючої з 8 квітня
1938 року Школи майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Напередодні
Другої світової війни Школу було перейменовано на Республіканське
художньо-промислове училище (1940–1949). Далі – Київське училище
прикладного мистецтва (1949–1963), Київський художньо-промисловий
технікум (1963–1999) і нині – Київський державний інститут декоративноприкладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука – один з вищих
художніх навчальних закладів України.
За цими короткими відомостями приховані людські та творчі долі тих, хто
засновував цей навчальний заклад, і тих, хто неодноразово намагався його
знищити. Хто виховав плеяду видатних мистців-прикладників і тих, хто у
1963 році надав наказ про закриття спеціалізацій прикладного мистецтва. Тих,
хто врешті-решт добився поновлення відділення декоративно-прикладного
мистецтва, згодом факультету ДПМ.
Коли йдеться про фундаторів закладу, то згадуються, безумовно, не імена
радянських функціонерів, які надали наказ про створення Школи майстрів
народної творчості, а імена видатних діячів культури та мистецтва, які не лише
стояли біля джерел, а самі стали святим джерелом для розвитку професійного
декоративно-прикладного мистецтва: художники-бойчукісти Василь Седляр
та Іван Падалка, народний художник України, перший лауреат премії імені
Катерини Білокур Марфа Тимченко, народний художник України Марія
Примаченко, заслужені майстри народної творчості України Іван Скицюк,
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Іван Гончар, Тетяна Пата, Макар Муха, Поліна Глущенко, майстри народного
мистецтва України Наталка Вовк, Параска Власенко, Олександра Кулик,
Олександра Грядунова та багато інших.
За останні роки в багатьох вищих навчальних закладах відкрилися
відділення спеціальності дизайну і ДПМ. Так в чому ж унікальність
мистецької школи інституту Михайла Бойчука? Саме в тому, що ніколи
не переривалася тяглість традицій, які були закладені на самому початку.
Створений навчальний заклад став для своїх перших учнів не лише школою
мистецької майстерності, а й, власне, домівкою. Гуртожиток, навчальні класи
і майстерні знаходилися в одній будівлі на території Києво-Печерської
лаври. Перші студенти жили і вчилися, як одна велика родина. Не було
розмежування на старших та молодших. Вчорашні учні викладали у нових
студентів. Так Олександра Грядунова (учениця Івана Тарасовича Гончара)
– майстриня керамічного розпису, студентка 1937-1938 років, пізніше стала
викладачем училища. Одна з перших учениць Школи майстрів – Ганна
Павленко теж згодом викладала в училищі петриківський розпис. Із числа
найталановитіших вихованців почали комплектувати викладацький склад, і
це стало традицією. Так забезпечувалась спадкоємність педагогічних методів,
яка триває донині. Відомий текстильник, мистецтвознавець, художник,
громадський діяч, автор творів декоративно-ужиткового мистецтва, дослідник
українського народного мистецтва Сергій Колос передав свої знання учню,
народному художнику України Сергію Нечипоренку, який практично до кінця
свого життя викладав в інституті. У майже 90 років він сам налаштовував
текстильні верстати, кожного дня приїжджав у навчальний заклад, щоб
побути серед молоді, поділитися досвідом, допомогти. Свої знання він передав
колегам-викладачам Василю Андріяшку, Юрію Курю та іншим. Доцент
кафедри художнього текстилю і моделювання костюма, відомий майстер з
художньої вишивки Олена Феоклістова – учениця знаного майстра Ельвіни
Талащенко, колишньої випускниці прикладного училища. В свою чергу Олена
Феоклістова передала свій досвід студентам, які нині викладають в нашому
навчальному закладі. Тут працюють народний художник України, лауреат
Національної премії імені Тараса Шевченка, професор Петро Печорний,
заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри рисунка Валентин
Сергєєв, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри монументально-декоративного живопису Олена Владимирова – всі вони випускники
училища. Майже на кожній випусковій кафедрі працюють молоді викладачі,
колишні студенти закладу, а нині знані митці, аспіранти, кандидати наук.
Нинішнє керівництво інституту дбає, щоб ця жива нитка, яка зв’язує
покоління, не обірвалася, бо повернути все назад буде неможливо. Втрачені
знання і вміння, які несуть у собі генетичний код нашої нації, неможливо
буде штучно відновити.
Протягом всієї історії існування навчального закладу над ним нависає
«домоклів меч» закриття спеціалізацій декоративно-прикладного мистецтва,
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а то й закладу загалом. У 1965 році припинило існування відділення
декоративного мистецтва у Київському художньо-промисловому технікумі,
залишилися «Художнє оформлення» і «Художнє конструювання предметів
побуту». Набір студентів-прикладників відновився у 1989 році. Це
відбулося за наполяганням творчих спілок України і в першу чергу Спілки
майстрів народного мистецтва України, а також відомих діячів культури та
мистецтва – народного художника України, лауреата Національної премії
імені Тараса Шевченка Володимира Прядки, народного художника України
Сергія Нечипоренка, народного художника України, лауреата премії імені
Катерини Білокур Марфи Тимченко, народного художника України Миколи
Стороженка, народного художника УРСР Михайла Дерегуса, народних художників України В’ячеслава Приходька, Івана Скицюка та багатьох інших
небайдужих до національного мистецтва людей.
Минулий 2017 рік був роком 135-річчя від дня народження Михайла
Бойчука – патрона нашого навчального закладу. Викладачі й студенти,
адміністрація і співробітники відвідали Національний історико-меморіальний
заповідник «Биківнянські могили» – місце захоронення жертв масових
політичних репресій 1937—1941 років. В цьому фантастично гарному лісі,
серед величних сосон знайшли спокій тисячі безневинних людей. Імена
багатьох з них ще невідомі. Але серед розстріляних радянськими катами
в одній з могил поховано Михайла Бойчука, митця, який створив власну
школу, стояв на позиціях відходу від станковізму, пропагував звернення до
декоративності. Його новаторський підхід у викладанні протистояв академізму в усіх його проявах. Бажання повернутися до втрачених образів вічного,
наблизити їх до національного мистецтва і було тією відмінністю від сталої
системи навчання.
Пам’ятаючи про це, викладацький колектив інституту прагне зробити все,
щоб традиції національного мистецтва сприяли досягненню високого рівня
духовного світу студентів. Сучасне життя закладу – це мистецькі виставки,
конкурси, форуми, конференції і симпозіуми. Серед них як всеукраїнські, так
і міжнародні. Кожна перемога, здолана мистецька вершина – це радість для
всього колективу. За роки існування навчальний заклад став справжньою alma
mater для багатьох видатних митців декоративно-прикладного мистецтва.
Серед випускників навчального закладу є видатні митці, знані у всьому
світі. Це народний художник УРСР Іван Зарицький, подружжя видатних
керамістів, заслужених художників України Валерія та Надії Протор’євих,
заслужений художник УРСР Надія Грибань, заслужений діяч мистецтв
України Олена Владимирова, народний художник України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Петро Печорний, заслужений діяч
мистецтв УРСР Валентина Трегубова, заслужений працівник культури,
кандидат мистецтвознавства Василь Щербак, заслужений діяч мистецтв
України, професор Валентин Сергєєв, заслужений діяч мистецтв України та
Польщі Микола Шелест, заслужені діячі мистецтв України Зоря Кухаренко,
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Михайло Баландюк, народні художники України Микола Грох, Олександр
Миловзоров, Василь Лопата та багато інших.
Викладачі Київського державного інституту декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну брали участь у відродженні київських святинь –
Михайлівського Золотоверхого собору, Успенського собору Києво-Печерської
лаври, пам’ятника княгині Ользі, Ярославу Мудрому. Вони є авторами
пам’ятників Владиславу Городецькому, Леоніду Бикову, пам’ятних дошок
видатним українським діячам, композицій інтер’єрів палацу «Україна»,
Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, Центрального залізничного
вокзалу Києва, станцій метро «Золоті ворота», «Мінська», керамічних панно
на станції метро «Хрещатик» тощо.
Нещодавно в інституті відкрилася аспірантура. У викладацький колектив
влилися нові сили, серед них – кандидати та доктори наук, професори та
доценти.
Усе це ще раз підтверджує, що Київський державний інститут декоративноприкладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука – сучасний вищий
навчальний заклад, діяльність якого базується на міцних національних традиціях народної творчості в органічному поєднанні з новітніми модерними пошуками в галузі декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. В інституті
здобувають професійну освіту в галузі художньої кераміки, моделювання
костюма, текстилю, художньої обробки дерева і металу, монументального та
сакрального мистецтва. Це єдиний вищий навчальний заклад України, в якому
готують фахівців з художньої вишивки. Факультет дизайну має напрямки
– графічний, промисловий та дизайн середовища. У 2017 році КДІДПМД
імені М. Бойчука отримав ліцензію на розширення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня із спеціальностей 022 Дизайн та 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація.
Сьогодні інститутом керує заслужений художник України Оксана
Полтавець-Гуйда, яка майже два десятки років викладає живопис у нашому
навчальному закладі. Хотілося б сподіватися, що минули часи, коли колективу
інституту нав’язували «варягів», які не лише не розумілися на мистецтві, а й
руйнували школу, яка складалася протягом багатьох десятиліть.
Творчий, науковий та інтелектуальний потенціал колективу потужний,
і це дає змогу сподіватися на подальший розвиток та взаємозбагачення
двох фундаментальних навчальних напрямків, створення нових творчих
спеціалізацій. У стінах інституту утверджується самобутня українська мистецька школа декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, що є однією з
основ сучасної української культури.
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ПРАВДА СТАНІСЛАВА РЕП’ЯХА
Хто він, звідки, для кого і куди?
У літературних, просвітницьких колах знають, що Станіслав Реп’ях
письменник і поет, що не відривався від народу в своєму житті і творчості,
що славив Чернігівщину та всю Україну поетичним словом, серцем, усім
своїм єством.
Коли говоримо про людину знатну, то суто бібліографічних даних завжди
замало. Можна описати місця роботи й посади, нагороди й відзнаки та загубити на цьому фоні людину-носія орденів і слави. Отже, не від орденів, до
людини рухаючись, пізнаємо її, а навпаки – від людини, її інтелектуального
і духовного наповнення можливо зрозуміти логіку нагород, людської поваги.
Саме повага до цієї людини й зобов’язує мене просто й зрозуміло показати на
простягнутій долоні зерно, життєве кредо Станіслава. Яке б кликало читача
до його останнього притулку, щоби низенько вклонитись за його любов до
простого трударя. А, прочитавши на могильному камені душевні Реп’яхові
рядки, ще довго стояти на кладовищі, поринувши у власну суть, серед живих
духом і мертвих тілом.
Що ж підштовхує, притягує до цієї неординарної людини? Що саме
в його громадянській позиції, загальнолюдському уявленні про правду й
справедливість стало для мене виховним фактором і одночасно принципом
у професійній діяльності?
Щоб відповісти на це, потрібно заглянути всередину самого себе. Заглянув… Побачив себе з комплектом слюсарного інструменту в робітничому
колективі Чернігівського камвольно-суконного комбінату в якості помічника
майстра гребінно-чесального цеху, в гуртожитку на Шерстянці, у спортивній
залі стадіону ім. Ю. Гагаріна поруч із тренером О. В. Бельковим … Де ті хороші
люди, з якими працював? Як склалося їхнє життя? Чи живі вони, чи здоров’я
дозволяє радіти навколишньому світові?
Тепер зрозумів: мій робітничий гарт тому і причина, і основа, що асимілює власне его з творчістю Реп’яха. Та й не тільки Реп’яха, але й усіх тих, хто
возвеличує робочі руки, які створюють додаткову споживчу вартість. Тим
самим годують себе і все те, що кличеться елітою.
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Ось відкриваю перший том Станіславового тритомника. Не випадково ж
першим розміщено його вірш про своє село:
Сльоза і радість –
То твоє життя,
Яке ніколи не було порожнім…
Село моє! Де краще знайдеш, де?
Так, село ніколи не «гнало порожняк», не було порожнім. Там життя завжди і повністю насичене корисною працею на відміну від політичного багна.
Воно оре, сіє, жнивує і за безцінь віддає врожай. Це воно годує весь світ. Тому
прямо з серця поета виривається до селян трагічний крик:
раптом – жито!
Зелене жито!
Повен лан!
Кому? Кому його ростити?
Зметнувся в серці ураган.
Сьогодні у політичному болоті вовтузяться і притоплюють одне одного
за земельку. Чи таки продавати її, чи заборонити продавати. Відповідь на це
у Станіслава Реп’яха яскрава і точна, емоційна і патріотична:
Куди не глянеш – поле, поле,
Медовий вітер, мідна повінь.
ххх
Волошки, маки біля мене,
Я колос розтираю в жмені.
І бачу в першому зерняті
Лебідку білу – рідну матір.
І бачу в другому – мій тато
Стоїть веселий біля хати.
У інших зернах, як в люстерці,
Усіх угледів односельців.
За землю билися завжди. Вона ж була і полем битви. У «цивілізованому
суспільстві» арена бою перемістилася до парламенту. Саме цьому найвищому законодавчому органу Реп’ях нагадує, що земля навкруг уже людиною
сплюндрована:
Окопи, ями, котловани
Я знову бачу не здаля.
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Лікує лиш травою рани
Завжди земля.
Бинтує нею, зашиває,
Повсюди зеленіють шви.
Поки живе земля безкрая,
І ти – живий.
Своєю ж називать посмієш,
Коли із дня на день оте,
Що посадив ти чи посіяв,
На ній росте…
Отже, жодна конституція не може зазіхати на землю українців і ніякі
запроданці, незалежно від того, де вони сидять і яких тяжких ран завдають.
Бо земля належить не тільки тим, хто на ній зараз працює, але й тим, які
народжуватимуться у майбутньому. Ми, нинішні, не маємо права відібрати
землю у ще ненароджених. Тим паче, що у преамбулі Конституції України
законодавець проголосив свою відповідальність перед власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями за якість цього Основного
закону нашого життя.
Утратиш землю, бачитимеш в тому зерняті лютого ворога. Доля селянина,
мабуть, зміниться кардинально. Не буде весь вік за плугом ходити. Відберуть
землю і переведуть на полегшену роботу – ходити з простягнутою рукою та
клянчити милостиню.
Люди, бережіть село. Бо ніде буде прихилити голову городянам без газу,
електроенергії, водопостачання і зерняти в жмені.
А що ж народ? Свято вірить у совість політиків, не сумнівається у високій
духовності нашого законодавця. Народ за Конституцією – єдине джерело
державної влади. Інша справа, що народ про це не здогадується. У Станіслава
з цього приводу своє поетичне бачення народу:
Народ – Сізіф!
Віддавна приречений страждать,
Немов у підземеллі – у сліпоті духовній,
Котити камінь сірий під вигуки проклять –
По вічній кручі світу. Холодній і безмовній.
Але це аж ніяк не відвертало Реп’яха від народу, від трудового люду.
Розуміючи приреченість страждати, він ще з більшим завзяттям і любов’ю
оспівує саме таких людей. Можливо, не акцентуючи свої погляди на народ
як на єдине джерело влади. Бо це були б погляди суто правові, що, думаю,
якось заважало б розправити поетичні крила.
Не вдаючись до роздумів про співвідношення джерела влади і носіїв влади,
зауважу, що Станіслав не квотував свою поезію ні за змістом, ні за обсягом.

124

Лiтературний Чернiгiв

Він свій біль за людей праці (і селян, і городян) душевним фонтаном виливав, як з вулкана гарячу магму.
Героями Реп’яховської поезії завжди були люди із землею під нігтями
(може, це останній запас земельний, може, хоча б це не буде відібрано і продано), вугільним пилом у шкірі й легенях, обпаленими в ливарнях обличчями,
просолені морською водою, просяклі специфічним духом свинарників і молочних ферм (зауважу, не сморід, а специфічний дух). Одним словом – люди
робочої романтики, золотий фонд будь-якої держави.
І все ж, особливий коровай на могилу Станіслава Реп’яха повинні покласти
хлібороби за його уклінну повагу до селянської праці. Хіба ж можна забути
ось такі його рядки:
Ти йдеш по полю…
Тобі вклоняється пшениця
З терпкою міддю на лиці…
І навіть верби при долині
До тебе тягнуться здаля…
Пора, щоб стала на коліна
Перед тобою вся земля.
А ось як оригінально і точно сказано про
будівничих:
Будівлі знов ростуть.
А все це люд, сталево-ніжний люд!
Собі безсмертя в праці вилива.
Лиш він всьому на світі голова –
Сталево-ніжний люд.
Якщо по-людськи, то перед цим надмірно ніжним людом повинні стояти
на колінах у подяці за подаровану «приватизаційну масу». Але щось не видно
серед «людей року» представників сталево-ніжних…
Життя вчить, що за все треба платити. Коли ж розплатиться народ за
ним же подароване? І чим: грішми, працею чи життям? Чи першим, другим
і третім почергово або разом… одночасно?
Та все ж найголовнішим на планеті Земля є хлібороб. Часто чуємо зневажливе «гречкосій». Хоча гречкосій – хлібороб чи не найвищої категорії.
Для Реп’яха то найголовніші люди. Як чітко, глибоко, проникливо передано
у поетичному слові особисте відношення до хлібороба:
Коли тримаю чорний хліб –
Розкуто дихаю і мислю,
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Найвищою ширяю виссю,
Сягаю щонайдалі в глиб.
В димчастих челюстях небес
Присмагле сонце, як хлібина.
Не піраміда, а зернина –
Найбільше із усіх чудес.
І дійсно, піраміда – ніщо у порівнянні із зерниною на хліборобській долоні.
Для Станіслава хліб – не лише окрема позиція продовольчого асортименту,
а, перш за все, результат тяжкої завершальної праці комбайнера:
Із ніг
До голови
У чорній куряві.
І тільки зуби
Білі, як у негра,
І тільки очі –
Дві пелюстки неба:
Робота в полі,
Звісно,
Не екскурсія…
Комбайнер – то не просто вправний виконавець-жнивар у куряві, що стоїть серед хлібів у кирзових чоботях й на вірність полю присягає. У творчості
Реп’яха він є людиною вищого духовного ґатунку, яка сповідує труд і молиться
на нього. Тут доречно навести всього кілька поетичних рядків:
Ставок у зорях.
Вщух комбайна лемент.
Дзвенить вода
Від тіла мускулистого…
На берег вийшов
Молодий і чистий,
Немов із казки,
Білий диво-лебідь.
Справа тут не в тому, що комбайнер вийшов із ставка з чистим тілом, а
в тому, що ця трудова людина чиста душею, совість у неї є і вона чиста. Не
випадково ж і порівнюється з благородним птахом – лебедем. Цієї чистоти
вистачає на всіх. У тому числі й тих, хто паразитує на чужій праці.
Станіслав спеціально присвячує цій високій гуманістичній категорії (чистоті) вірша під такою ж назвою:

126

Лiтературний Чернiгiв

Я вимагаю чистоти –
Від всіх і від себе передовсім
………………………………………….
Щоб чистим бути кожну мить,–
В погожий день і в дику хвищу,
Щоб для людей трудящих жить,
Бо лиш вони – суддя найвищий.
Дійсно, є Бог суддя найвищий. У різних націй і народів, у різних людей
свої боги. Ці боги у людських душах воюють між собою, кидаючи у війни тіла
–носії цих душ. А люди ж у молитві звертаються до Бога з надією на божественний, неземний захист нужденних. Тут не обійти ніяк «Реп’яхові ціни»:
Од вільних цін на лоба лізуть очі,
……………………………………………………….
Тим часом бабця Господа благає,
До пенсії щоб якось дотягнуть!
Регочуть ціни… І нема закону,
Щоб захистив бідаху-жебрака!
Скажіть мені, хто, врешті, оборонить
Того, у кого в мозолях рука?
То хто ж у нас еліта? Не важко здогадатись, що то звичайні трударі і у
селах, і у містах. То Івани…
Коли раптовий ураган,
Глумився над стражденною землею,
Вставав наперекір йому Іван
Грудьми крицевими і правдою своєю.
…………………………………………………………….
Усяка кривда і брехня тікала,
Бо воювать з Іваном – то не жарт!
А він, знеможений, –
Незграбний і великий, –
По битві падав на ріллю в кістках,
І марились йому вві сні владики,
Що сіють…
Сіють жито на полях.
Оце вам вичерпна відповідь на те, хто еліта і кому слід урочисто вручать
всякі залізячки «Людина року». На жаль, таке Івану може лише маритись, а
владикам примаритись у найстрашнішому сні.
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Станіславу Реп’яху не важко було шукати знатних людей в Україні. Бо
вони були і є повсюди, вони оточують нас завжди і гріх не бачити таких людей.
Він не просто знаходить знатних людей, він живе серед них і для них. Аби
потиснути руку знатній людині, досить зайти до молочної ферми.
Ось рядки спеціально присвячені знатній доярці, а знатна вона, по Реп’яху,
і, сподіваюсь, не тільки, вже тому, що доярка. Якщо для когось доярка пахне
кізяками і потом, то він вловлює зовсім інше: бачить велич людини праці і
йому на фермі не воняло.
Мене на фермі молоком вгощали.
І пахло молоко і конюшина.
І пахли руки дівчини-білявки,
А її голос, ніжний і шовковий,
Дзвенів, як цівка об денце дійниці,
І пах, як трави…
Щоб усвідомити глибину Реп’яхового співпереживання, звернемося до
його вірша «Знатній доярці»:
На першій шпальті в гущавині цифр
Знов прізвище твоє мені зустрілось.
Майнуло, мов шалений мотоцикл,
І потонуло в хмарах січки й силосу.
А в тебе ж серце, мабуть, – цілий світ,
І, крім надоїв, мабуть, є надії.
………………………………………………….
Твоє лице –усмішка і сльоза.
Твоє ім’я – людина!
Як бачимо, поет не виконував замовлення на поетичне зображення трудової романтики. А дивився на світ і людей ширше і глибше. Для нього доярка
– то не лише дівчина з дійницею, але й з надією на кращу долю, з великим,
як весь світ, серцем, з високим іменем – Людина!
С. Реп’ях не простий спостерігач земної краси, людської праці й долі. Все,
що діялось, відбувалось, перетворювалось, народжувалось, співало, танцювало
і вмирало, пропускав через своє серце. Знатність і краса для нього була не в
ресторанах і дискотеках, а у праці. Тут ніяк не обійдеш його вірш «На току»
про студзагін із Ніжина.
Блакитний вечір.
Тік закурений.
Жнивує Красний Колядин.
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Вже від машин пощезли тіні.
Вже захід-червінь-знамено.
Ну а дівчата як богині,
Перелопачують зерно.
Одна від одної стрункіші,
Лукаві бісики в очах.
Не знаєш, котра з них гарніша –
Із цих обвітрених дівчат.
Краса у творчості Станіслава не мандрує сама собою у відриві від творчої
діяльності людини. І він беззаперечно стверджує:
Далекий і важкий до неї шлях.
Її у праці можна всю пізнати.
………………………………………….
Твори! На полі чи біля верстата!
Творцем краси, людино, ти єси!
Тут поет розкриває філософію пізнання краси і закликає творити красу.
Стверджує, що людина лише тоді є людиною, коли у реальному житті створює красу. Він виходить далеко за межі краси людського тіла. Незалежно від
зовнішності людини її можна вважати красивою за умови, що в результаті
її діяльності створюються красиві об’єкти. Краса, найперше, це бажання і
конкретна робота людини, спрямована і внутрішньо духовно наповнена для
потреб інших. Отже, красивими бувають не тільки ті, яких природа наділила
привабливою зовнішністю, але й, передусім, ті люди, що живуть, працюють і
дарують іншим потрібне для життя. Хоча зовні вони можуть бути непривабливими. Як кажуть, некрасиві. Так кажуть лише про зовнішність, не розуміючи
суть людської краси. Цікаво, чи є красиві люди у політичному «болоті»?..
У контексті цих роздумів звернемося до поетичного Реп’яхового бачення
краси у вірші «Художник»:
Над поглядом соколиним
Підковами брови лягли…
Він робить свою картину
З червоних теплих цеглин.
За пензля у нього кельма…
Згрубіло од вітру лице…
Він знає, що людям вельми
Потрібно мистецтво це.
Зосталося небагато –
І сонце заграє в шибках,
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І ввійде в картину мати
З дитиною на руках.
Хто входив у нову свою квартиру з дитиною на руках, той, мабуть, погодиться з тим, що професійна, з душею робота – то є мистецтво, краса. Не може
бути некрасивою людина, яка дарує мистецтво своєї праці матері з дитиною.
Сьогодні у політичних баталіях вовтузиться «еліта» у пошуках оптимальної форми держави. Чи то хай буде парламентсько-президентська, а чи
президентсько-парламентська, а може, просто федеративна? І де її будувати?
У Європі, у Московії, а чи скрізь, уздовж чи впоперек? Проблема складна і
тяжка для вирішення. Особливо, коли не знаєш, що то воно є – держава…
За допомогою можна звернутися до Реп’яха. Він у дохідливій формі показав розібрану на частини державу. Виявляється, що й такі є.
Бува, як федерацію ладнають,
То зрозуміло, спільне щось шукають.
Так ось:
В народів двох росло волосся,
В одного – на сідниці, в іншого – у носі.
Волосся враз надійно їм зв’язали
І з федерацією привітали:
«Плекайте навіки любов взаємну!»
**************************
Хоч жити так
Не кожному приємно.
Але на питання, де будувати, відповідь у поета проста й однозначна – у
себе вдома.
Парубоцтво Європою марить,
Без думки про неї кроку не ступить.
……………………………………………………
Не може ніяк, бідолаха, второпати,
Знущаючись з ледачої простоти,
Що Дніпро тече в центрі Європи
І не кралям з Монмартру
Святість його берегти!
Звідси його логічний душевний біль від тотального самоприниження, набутої меншовартості народу України. А особливо, українців в Україні.
Не розумію гордості рабів…
Вона страшніша,
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Ніж потоп всесвітній.
Вона страшніша атомних грибів.
І лицемірніша, ніж пан у свиті.
Не розумію гордості рабів…
А ще є на планеті Земля романтики – науковці, які відривають від власних
дітей копійки на наукові дослідження, експерименти, досягають у бідності (а
точніше, у нестатках) таких висот, що звичайній людині навіть не збагнути.
Тому Реп’ях не завжди погоджується з тим повір’ям, що коли падає зірка з
неба, то вмирає людина. Буває і навпаки, принаймні в його поезії:
…Ще зовсім недавно
Вмирала людина –
І падала зірка з неба…
Зверніть увагу: падала одна зірка. А що ж коли вмирає науковець? Відповідь у нього ось яка:
Помер в кабінеті
Вчений,
Що мріяв про неба простори.
Й побачили люди:
Великі, незгасні,
З землі піднімалися зорі.
Так воно і є. І життя, і смерть ученого піднімають інших людей до зоряних висот. Добре, якщо ці висоти не лише науково-технічні, але й висоти
людяності. На жаль, наукові висоти далеко не завжди породжують бажані
висоти (хоча б зміни на краще) у людських стосунках. Та у цьому вини науково-технічного прогресу немає.
Ще з раннього дитинства пам’ятаю сільських жінок-трудівниць. Це люди
роботи. Не було часу ані присісти, ані зупинитися хоч на хвилинку. Все життя
аж до могили у турботах без зупину. Красивих дівчаток робота перетворювала на зігнуті тіні. Надлюдська праця вважалася нормою їхнього життя.
Боліло, дуже боліло серце Станіслава Реп’яха за тих жінок. Їхню долю він
спресував у перекладі вірша про Килину, яка прийшла до фотографа, аби
сфотографуватись:
Перед фотографом Килина
Ховає руки під фартух,
Немовби є якась причина
Соромитися власних рук.
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Фотограф довго метушився:
Без фартуха це б зняти вас… –
Але не знає трудівниця,
Що в руки взяти на цей час.
Полола льон… Снопи в’язала…
Дітей гойдала по ночах…
Хвилинки жодної не мала,
Щоб не було чогось в руках.
Коли читаю поезію інших авторів у Реп’яховому перекладі – переконуюсь,
що то не просто технічна робота, а то нуртує його душа. І сприймаються ці
переклади з інших мов, без усяких сумнівів, як власна поезія Станіслава. Так
перекладати українською може лише недеформований людськими пороками
українець. І спрямовував він свою поезію у перекладах до народу України,
прагнучи достукатись до наших сердець та вичавити все гріховне.
З вашого дозволу, перекладу цю свою думку на Славову поезію:
Мені ночами не дає заснуть,
Мені весь час шалено тисне груди
Пекуча мисль: життя – терниста путь,
Бо поряд мотлох і коштовні руди.
Кохають, зраджують навколо люди,
Їх я не маю права обминуть.
Багато цікавого і доброго треба було б ще сказати про Станіслава
Опанасовича Реп’яха. Але у людей, у особливого біологічного виду на планеті
Земля, все унормовано. І у часі, і на шпальтах газет, і тематично, і політично.
Та й ще за багатьма ознаками…
Оце пишу про знану людину та й думаю, як вирветься цей біологічний
вид у Всесвіт на позаземні об’єкти, то й запаскудить зорі, небо і Сонце. Чи ж
зможуть там люди справедливо поділити поміж собою галактики? Маю великі
сумніви у тому. Та не маю жодних сумнівів, що намагатимуться не ділитись.
Отже, пора відповідати на поставлені ще на початку питання.
Станіслав Реп’ях вийшов з українського народу, був і залишається після
смерті українцем. Трудові поезія та романтизм є його непорушним і цілісним
внутрішнім станом. Він відкидав так зване віртуальне, жив реальним життям
і його славив. А значить славив безхитрісного трударя Івана.
Жив і творив Станіслав Реп’ях для людей, славив людей праці. Його поезія
близька до душі й серця, велична, зрозуміла, але не всім. А лише тим, хто у
поті лиця добуває собі хліб насущний.
Куди його дорога далі..? На це питання Станіслав Реп’ях сам відповів:
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«В сум’ятті і тривогах
В лещатах роздерття
Повзе моя дорога
Із ярмарку життя…»
Його життєва дорога розділилась на штани. Одна – у небуття, а інша – у
незабуття. Далеко не усім щастить і вистачає талану, щоби залишити після
себе дорогу незабуття.
А що ж українці?!.. Чи вчителі словесності не забувають про Реп’яха? Чи
знайомлять своїх учнів з його творчістю, чи приводять своїх учнів до його
могили, чи хоча би знають, де вона, на якому кладовищі? Що викарбувано
на чорному надмогильному камені?
Отож тримаймося купи, шановні брати і сестри. У такому організованому
стані можливо дати собі раду. Нинішній же стан організації робить проблематичною протидію внутрішньому і зовнішньому ворогу. Ось подивіться, що
нам пропонують натомість. Пийте браття тут, на тім світі не дадуть. Хрещатик
– батько мій і ворогів умів прощати. Владу по-київськи лаєм, горілку покиївськи п’єм. Та й взагалі у нас немає ворогів, у нас лише вороженьки. А ще
й аплодуємо, більше того, платимо гроші за таке плюндрування української
ідеї на естрадних вонючих підмостках. Ось саме тут, а не у свинарниках воняє
так, що не продихнути.
Минають століття. Але Всевишній так і не спромігся послати нам Вашингтона з розумним правильним законом. З цього приводу Слава Реп’ях
дохідливо показує природню причину, суть цього явища:
Природа – скульптор.
Вічно ліпить
І те не те, і те не так.
Під ноги кине,
Знов замісить
І візьме місиво в кулак.
Міняються віків ознаки,
Але шедеврів тих нема…
А часом щось таке зіжмака,
Що потім журиться сама.
Сергій ДЕМЧЕНКО,
доктор юридичних наук
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ПОЕТ ДОБРОТИ І МУДРОСТІ
Коли у юні роки розкрилена душа прагне творити, коли на папір лягають
перші рядки вірша, а згодом ти щасливий знаходиш у газеті чи журналі своє
прізвище, то радієш, не дуже придаючи значення тому, хто саме звернув увагу
на початківця і надрукував вірш. І тільки з часом, у зрілі роки приходить
усвідомлення наскільки це важливо і наскільки ти вдячний тій людині, яка
першою тебе підтримала, бо то початок твоєї дороги в літературу.
У цьому сенсі для мене «хрещеним» батьком став Олексій Довгий. У 1959
році, повернувшись із армії, я надіслав до Березнянської районної газети
«Шляхом перемоги» кілька віршів, в якій Олексій Прокопович працював
на той час кореспондентом, звідки за його підписом згодом отримав лист, в
якому він повідомляв, що один мій вірш схвалено до друку і буде надрукований найближчим часом. З’явився він у травневому числі і називався «Весна».
А починався так: «Вона прийшла сьогодні рано –// ласкава, чиста, як сльоза.// Яскраве сонце і багряне// всміхнулось ніжно в небесах».
То було моє перше
заочне знайомство з
Олексієм Довгим. А
зустрівся я з ним, уже
як з відомим поетом, в
кінці 60 років минулого століття на засіданні літературної студії.
Пам’ятаю, Станіслав
Реп’ях, який вів тоді
студію, оголосив:
– Друзі! До нас завітав наш земляк, поет Олексій Довгий серед колективу ансаблю «Роден» та
Олексій Довгий.
шанувальників його творчості під час презентації
поетичних книг у Чернігівській міській бібліотеці
Невисокий на зріст
ім. М. Коцюбинського 4 грудня 2006 року.
юнак, який мав густе
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русяве волосся, зупинився у дверях. Його кремезна струнка постава не
тільки привертала увагу присутніх, а й милувала око. Підійшов, подав усім
студійцям руку. У ході розмови не було ніякого хизування – привітне, відверте ставлення до кожного, хто був на студії. Коли сказав йому, що я з
Ленінівки і нагадав про той вірш, що він надрукував у районній газеті, то
він враз обняв мене, мовив захоплено:
– Земляче! Та ми ж з одного поля! І вірша вже не пам’ятаю, – додав. Я
процитував йому перші рядки.
– У вас образне бачення світу, – похвалив. Потім дістав з великого
портфеля невелику поетичну збірку «Житниця» і подарував мені з таким
автографом: «Чудовому чернігівському поетові Михайлу Ткачу зі щирим
побажання великих успіхів у творчості. Олексій Довгий».
Від цієї невимушеної розмови з О. Довгим, його щирої посмішки мені начебто вчувся подих незабутнього поля – колгоспного, а колись мого рідного
дідуся Яреми, яке сягало ген до сіл Городища та Синявки і яке я ще недавно
сам обробляв, милуючись його просторами. І здалося мені тоді, що ми з Олексієм Довгим світоглядно і ментально близькі, вихідці з одного сакрального
селянського роду. Це відчуття було переконливе (воно підтвердилося у ході
наших щирих стосунків), хоч я ще тоді не знав, що Олексій Прокопович починав свою трудову діяльність як і я – механізатором у колгоспі.
Того вечора на студії О. Довгий читав свої вірші з нової збірки «Житниця»
натхненно і вдумливо. Його пейзажна лірика, строга форма, лаконічні афористичні рядки філософського звучання, глибокі думки зачарували студію.
О. Довгий безмежно любив поліську природу, насолоджувався сільськими
краєвидами, полями, засіяні зелом. Пам’ятаю : «Я од першого подиху й звуку// край цей полюбив назавжди...».
Поезія О. Довгого мені імпонує, я й зараз перечитую, бо в ній багато мудрості й чистоти. Вона від поля, хвилюючих хлібів, від подиху степового вітру.
Вона традиційно заземлена, самобутня як за змістом, так і за формою.
Пам’ятаю, як Олексій Довгий, працюючи у видавництві «Молодь», допомагав повсякчас молодим поетам і прозаїкам – перечитував їхні рукописи, редагував. Завжди опікувався земляками-чернігівцями. Завдяки йому
багато наших поетів у той нелегкий час, коли «недремляче око» стежило
за кожним із нас, побачили свої твори на сторінках столичної періодичної
преси. Зокрема, в журналі «Дніпро» та інших.
Не так часто нам доводилося бачитися, бо жили на відстані, але кожна
зустріч з Олексієм Прокоповичем для мене була не буденною – знаковою.
Було, коли їде на Меншину в своє село Городище, щоб провідати маму, то
по дорозі зупиниться в Чернігові, зателефонує мені, щоб зустрітися. Він
схвально поставився до заснування журналу «Літературний Чернігів».
Всіляко підтримував мене в цьому. Завжди наголошував: «Михасю, якщо з
виданням журналу будуть труднощі – телефонуй».
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Олексій Довгий, Юрій Мушкетик, Гриць Гайовий, Михась Ткач
у Чернігові на форумі «Духовні обрії Чернігівщини», 2008 рік
У 2003 році, коли я налагодив творчу співпрацю журналу з письменниками-земляками, членами товариства «Чернігівське земляцтво» в місті
Києві, то Олексій Прокопович підготував добірку поезій для «Літературного
Чернігова», яку я надруковав у 2-му числі за 2003 рік. До неї увійшов вірш
«В Городищі», де є такі хвилюючі рядки: «Куди б не йшов, не їхав би куди,//
який тягар не ніс би за плечима,// на мене мама дивиться завжди// печальними і ніжними очима». Наступного року з нагоди його 75-річчя в 3-му числі
журналу за 2004 рік я опублікував на першій сторінці його добірку віршів з
книги «Зелений літопис». Це своєрідні філософські мініатюри, чотиривірші,
які він започаткував ще на початку своєї творчості й працював над ними до
кінця життя. Виходили його добірки віршів і в наступних журналах. Зокрема
у 4-му числі за 2005 рік – з циклу «Дереворити», у 4-му числі за 2006 рік –
«Стежина до сонця», у 4-му числі за 2007 рік – з книги «Дихання вічності»,
у 4-му числі за 2008 рік – із циклу «Келих троянд».
У ці роки я мав нагоду з ним бачитися на зборах «Чернігівського земляцтва». Запам’ятався 2005 рік. Тоді 12 січня на збори «Чернігівського земляцтва» завітав Президент. У залі Палацу спорту зібралося більше двох тисяч
земляків. У багатьох на очах були сльози, коли на сцені з’явився Ющенко. Всі
встали – молоді й сивочолі – і, аплодуючи, скандували: «Ющенко, Ющенко!»
У перерві мене спіймав за руку Олексій Прокопович. Він був схвильований,
очі випромінювали неприховану радість. Ми обнялися. «Михасю, нарешті ми
діждалися свого проводиря», – вихопилося в нього з грудей. Тоді він подарував мені книгу Леоніда Кореневича про творчість Довгого. А також великий
шевченківський календар з тематикою його картин, який він упорядкував. У
розмові похвалив мою книгу «Багряні громи». Сказав, що читає з олівцем, а
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коли закінчить, то зателефонує. «Думаю, треба буде на якусь премію подати».
Характерною і похвальною рисою для Олексія Довгого було допомогти
своєму колезі, підтримати вчасно. Він був товариським, розкутим у розмові,
відзначався аристократичністю, а разом з тим природною простотою у спілкуванні, мав світлий розум, мудрість від землі, вражав глибиною мислення.
Він кохався у слові й пісні, багато його віршів покладено композиторами на
музику – більше п’ятдесяти пісень. У 90-х роках минулого століття Олексій
Прокопович створив народний ансамбль української пісні «Роден» і багато
років керував ним. Цей колектив побував у багатьох куточках України і скрізь
він користувався популярністю. Що колектив підібрався справді талановитий, у цьому я переконався, коли Олексій Довгий завітав до Чернігова з
ансамблем «Роден», щоб презентувати свої дві поетичні книги, які вийшли
в Чернігові, на його рідному Придесенні – у видавництві РВК «Деснянська
правда». Це збірка вибраних творів «З криниці слова» (2005) з чудовою
передмовою Володимира Сапона, а також книга «Чернігівське небо» (2006),
до якої увійшли вірші, присвячені рідному краю – Чернігівщині.
Про цю презентацію Олексій Прокопович зателефонував напередодні,
попросив, щоб я обов’язково був. Захід відбувся 4-го грудня 2006 року в
читальному залі Чернігівської міської бібліотеки ім. М. Коцюбинського.
На презентацію поетичних книг поета прийшло багато шанувальників його
творчості – зал був повнісінький. Олексій Прокопович читав вірші виразно
і натхненно, раз по раз жартував, щось згадував. Настрій був піднесений.
У проміжках ансамбль «Роден» виконував народні пісні та пісні, написані
композиторами на слова поета. Зокрема і «Чернігівське небо», що увійшла
до однойменної збірки Олексія Довгого. Вона прозвучала як своєрідний гімн
Чернігова.
Ось приспів її:
«Чернігівське небо –
доріг далина, // Чернігівське небо – над
Валом луна.// Чернігівське небо – то синь
не чужа, // Чернігівське небо – в польоті
душа».
Потім Олексій
Прокопович дарував
книги всім присутнім
– і не тільки ті, що презентував, а й інші, ті, що Олексій Довгий у Чернігівській міській бібліотеці
під час презентації поетичної книги
привіз із Києва разом з
«Чернігівське небо», 2006 рік
внуком Олесем. Я, як
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член журі обласного конкурсу «Краща книга року», вручив поету Диплом
за книгу «З криниці слова», яка зайняла перше місце в номінації «Поезія».
Це було справжнє поетичне свято, яке важко забути.
Цікавою була зустріч у 2008 році на форумі «Духовні обрії Чернігівщини». Тоді до Чернігова Олексій Довгий прибув разом з Юрієм Мушкетиком
та Грицьком Гайовим. Це дійство зібрало земляцьку еліту з багатьох куточків
України.
Пам’ятаю, як у 2012 році, коли виповнилося 20 років від дня заснування
журналу і я готував ювілейне число, Олексій Довгий надіслав мені разом з
добіркою віршів такі слова: «Вітаю з двадцятиліттям славний журнал «Літературний Чернігів» і його невтомного редактора Михася Ткача. Так тримати!» І попросив, щоб я ці слова помістив у журналі. Це привітання, разом
з іншими, та його добірку віршів «Балканські мотиви» з циклу «Вечірній
зорепад» я надрукував у 3-у числі за 2012 рік. А також передмову до його
поезій Петра Масенка «Зорепади сивочолого звіздаря».
Можна ще згадувати всілякі літературні заходи, в яких ми разом брали
участь – їх було багато. І завжди наші стосунки були дружніми, теплими, нас
єднала любов до літератури, до слова, до рідного краю. Він глибоко розумів
життя і поважав свій рід, був життєрадісним і шляхетним.
Я вдячний долі, що звела мене з цією талановитою, мудрою людиною.
Для мене ім’я Олексія Довгого, хоч ми жили на відстані й зустрічалися епізодично, є близьке. Я високо ціную його поетичну творчість, громадянську
позицію, пишаюся своїм земляком.
Михась ТКАЧ,
письменник,
заслужений працівник
культури України
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З ЧАСІВ ЗЕМСТВА
Тече ріка часу і відпливають разом з нею обличчя людей, що вже відійшли,
їхні звички і характери, предмети, що їх оточували. Невблаганний час
намагається стерти з нашої пам’яті те, «що минуло давно». Але ще в далекі
віки люди вирішили, що варто зберігати пам’ять про минуле, ту основу, на
якій стоїмо ми, теперішні. І виник перший у світі Мусейон, храм муз. Так
було зроблено перший крок. Сьогодні навіть статистика, яка знає все, не
зможе сказати, скільки в світі існує музеїв. Про один з них я хочу розповісти.
Історія ця почалася сто десять років тому. Слід сказати, що канцелярія часів
імперії заслуговує на повагу – всі офіційні кроки установ фіксувалися, а
потім друкувалися друкарським способом. Гортаємо «Журналы Остёрскаго
уезднаго земскаго собрания за 1908 год», що зберігаються в Остерському
краєзнавчому музеї. В «Приложении к журналу №5 п.21» зазначено, що
«читан доклад управы за №89 объ устройстве при управе музея наглядных
пособий». Висновок земської комісії був однозначним: «Признавая весьма
существенным подспорьемъ при теоретическом преподавании какого
либо предмета в начальной школе, наглядное ознакомление с натурой
и свойствами объясняемого предмета, земство признало необходимымъ
снабжать школы наглядными пособиями».
Земська управа не обмежується правильними словами і в своїй доповіді
конкретно відзначає: «В бюджете Остёрскаго земства имеется довольно
солидная, до 10-ти рублей в год на школу, ассигновка на этот предметъ».
Нехай нас не бентежить цифра асигнувань в рублях, сьогодні цього ледве
вистачить на один батон. Але на початку ХХ ст. три копійки коштувала
франзоля – французька булка, згодом перейменована на «городську».
Земське зібрання прийняло доповідь і погодилося з висновком комісії. Так в
Острі було створено один з перших, а, можливо, найперший земський музей.
За два роки на облаштування музею було витрачено 305 рублів 3 копійки.
«Признавая, что для дальнейшего существования музея и пополнения его…
потребуется ассигновка, уездная земская управа просит собрание отрыть
ей кредитъ в 50 рублей, который и вносить ежегодно в смету по народному
образованию».
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Минає ще два роки, але, уявімо собі, земство не лише не забуло про свій
музей, а навіть турбується про те, щоб у новому земському домі йому було
надане відповідне приміщення і виготовлені необхідні меблі – тоді «музей
получит правильную организацию». На думку земства, музей також має бути
«хранилищем предметов, относящихся к природе, истории и этнографии
Остёрскаго уезда».
Для цього вже придбана археологічна колекція, музею пожертвувані
деякі «естественно историческия коллекции и т. д.». Хочу зазначити, що
деякі з цих експонатів досі можна побачити в Остерському музеї.
Розуміючи роль освіти і вагу в ній музею, земська управа збільшує
асигнування на музейну справу вдвічі – до 100 рублів на рік. Чи не могло б це
слугувати прикладом для сучасних управлінь, департаментів і міністерств?
В Острі, давньому сотенному містечку, на початку ХХ ст. доживав віку
один з останніх нащадків старовинного козацько-старшинського роду
Володимир Костянтинович Солонина (1851–1914), генерал-лейтенант,
кавалер орденів Св. Володимира, Св. Анни, Св. Станіслава, персидського
Лева і Сонця, болгарських Білого Слона і Св. Олександра, чорногорського
Князя Данила, Командорського Хреста, румунського Ордена Зірки, герой
російсько-турецької війни за визволення Болгарії. Він залишив заповіт,
в якому значилося, що «…усадьба с постройками переходит в вечное
владение г. Остра, с тем, чтобы в этой усадьбе был всегда городской сад,
доступный публике для прогулок, а дом, по усмотрению города может быть
приспособлен для народного дома, или каких иных благотворительных
нужд города…».
Після створення в Острі педкурсів (1920) шкільний земський музей
долучили до педагогічного музею і розташували в будинку, що заповів
місту В. К. Солонина. Першим директором цього краєзнавчого музею став
директор педтехнікуму А. Г. Розанов. Разом зі студентами він проводив
археологічні розкопки на Остерщині, матеріали з яких стали експонатами
музею.
Багатьом речам з колекції можуть позаздрити великі музеї – тут
і раритети з археологічних знахідок епохи міді-бронзи, і предмети
селянського, козацького і панського побуту, в тому числі й славнозвісний
різьблений сволок з різьбленим написом початку ХVІІІ ст. Остерський
музей береже пам’ять про своїх видатних земляків, серед яких і вчені, і
державні діячі, і митці. Це і професор Київського університету В. О. Бец,
чиїм ім’ям названі відкриті ним гігантські клітини головного мозку, сім’я
Кожичів – регент Платон Іванович і його сини, відомі актори, брати Птухи –
Михайло Васильович, дійсний член Міжнародного статистичного інституту,
і Володимир Васильович, репресований державний діяч, професор ботаніки
Андрій Іванович Барбарич, професор мистецтвознавства Всеволод
Михайлович Зуммер, народний артист СРСР Г. Нелєпп. Невеличка
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експозиція присвячена польському політичному і військовому діячеві,
письменнику Міхалу Чайковському, який останні роки життя провів і
похований на Остерщині. Народжений в Україні, він створював козацькі
полки, щоб визволити Батьківщину з російської опіки. Його гаслом було
– «За нашу і вашу свободу!».
Останніми роками люди почали більше цікавитися історією, більше
відвідують музеї. Не виняток і Остерський музей, збережений для нас
невтомними руками його працівників. Вдячні відвідувачі вже багато
років залишають зворушливі записи в Книзі відгуків. «Це просто
справжні подвижники української культури – працівники музею. Ви за
безгрошів’я, на ентузіазмі бережете, популяризуєте скарби, вмієте дати їм
українне звучання. Найсердечніше дякую, лауреат Шевченківської премії
Олексій Дмитренко». «Цей чарівний острівець історії Остерського краю
не може, мабуть, залишити байдужою жодну людину, якій пощастило
тут побувати. Головний редактор газети «Я сам/а/» Т.Кондрашенко».
«Приємно здивований ентузіазмом остерчан – працівників музею. Слова
великі вдячності за те, що зберігаєте тут. Нач. УМВС у Чернігівській обл.
генерал-майор міліції Бевз». «Висловлюю захват працівникам музею,
котрі самовіддано і самозречено бережуть вогнище вічності, біля якого
їх поставила нелегка музейна доля. Наталя Околітенко, письменниця».
«Хужожнє оформлення вашого музею не поступиться найкращим зразкам
європейської і світової культури. Художник-мистецтвознавець В.Болбат».
І натхненні, поетичні рядки Миколи Сингаївського: «Затишній, воісто
історичній і духовній Світлиці – Остерському краєзнавчому музею і його
працівникам – дбайливим, розумним господарям на світлі настрої, на добро
і віру,
Щоб тут, у зеленавому Острі,
Не гасло сяйво серця і зорі.
Щасти вам, добрі люди,
У свято і у будень».
Величні вікові ялини, котрі пам’ятають щедрого мецената В. К. Солонину,
проведуть вас до храму муз, який береже нашу історію.
З ювілеєм тебе, Остерський краєзнавчий музею,
і вас, його віддані трудівники.
І. МАЙКО
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«МИ ВСІ ОДНО…»
Петро Сорока. Симфонія Петриківського лісу. Лірична трилогія. –
Львів: Апріорі, 2015. – 312 с.
Зізнаюся, що я людина вперта і в межах розумного з обраної стежки
звертаю рідко, а тому продовжую стверджувати, що сучасна українська
література прикрим, незрозумілим мені чином бідна на прозові твори, присвячені природі.
І якщо знавці нашого літпроцесу можуть переконувати читача, що в
похмурих підземеллях «укрсучліту» існують незнані майстри вітчизняної
літератури про природу, то все одно, невідомі широкому загалу їхні шедеври
є, за визначенням Гегеля, «річчю в собі». Чи стануть вони «річчю поза собою»,
себто надбанням соціуму, цілої цивілізації – то ще велике питання. А чому
так? Суспільству це нецікаво чи тут вина тих, котрі мали б розставляти дороговкази для нього? Особисто для мене це питання залишається відкритим.
Сьогодні всеїдний читач може знайти добротну
л
лектуру на будь-яку тему, окрім книг про природу.
Усі ми начебто поголовно любимо природу, принайУ
мні любителів «культурно відпочити на її лоні» хоч
м
ггреблю гати, жаль лише, що від такої «культури»
сспілкування матінка-природа тільки страждає. І
всі ж, усі, як один, б’ють себе у вишиванку, стверв
джуючи, що кращої природи, ніж українська, годі
д
й шукати – вона і надихає, і крила дає... От тільки
чомусь ніхто з тих, що пишуть, не ширяє в її підч
небессі. А звідки ж тоді взятися таким знанням і
н
досвіду спілкування з природою, щоб користь від
д
нього стала обопільною? Адже почерпнути їх, вин
ходить, немає з чого: книги відсутні.
х
Коли ти бачиш, як з кожним поколінням, ба,
навіть з кожним роком, Людина все більше перебирає на себе силу матері-
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природи, позбавляючи її здатності навіть на просте відтворення, то розумієш:
це шлях до самознищення. Часу лишається все менше, ідеї, що опановують
цивілізацію, все якісь безглузді, а прірва між нами і Матір’ю все ширша, і
чим далі простягається наше нерозуміння Природи, тим безглуздіші народжуються ідеї, тим більший ризик, що саме вони ляжуть в основу останньої
парадигми шостої цивілізації Homo sapiens.
На цьому похмурому тлі декадансу зовсім випадково потрапляє раптом
до рук книга з геть несучасною назвою: «Симфонія Петриківського лісу».
Що? Невже про природу?! Ану ж бо...
Забігаючи наперед, скажу, що після прочитання ця трилогія постала
переді мною чимось на зразок музейної анфілади. Не буду приховувати: до
першої її зали я заходив з певними ревнощами, можливо, що й острах якийсь
долав – а раптом відчую нікчемність власного письма?!
...Читач очима автора вчиться бачити ліс. Саме так, бо «дивитися» для
сучасної, тим більше міської людини часто-густо зовсім не тотожне значенню
«бачити». Той, хто був у лісі хіба випадково, починає розуміти, як там все
пов’язано між собою: дерева і птахи, тварини і рослини. Інший, котрому ліс
добре знайомий, співставляє враження – власні та авторові: і це майже так
само цікаво, як бачити ліс уперше.
Кількамісячна лісова робінзоніада автора вмістилася на шістдесяти п’яти
сторінках «Лісничівки». Як? Щонайменше тридцять годин спілкування
з лісом втиснути в одну сторінку?! Хм... Відсутні подробиці чаруючого
лісового побуту з детальними описами «тихого полювання» чи ледь не
первісного рибальства. А де ж рецепти простецької чоловічої кухні відлюдника, що мусить викликати в читача мимовільне слиновиділення, приступ
вовчого апетиту і білу заздрість до автора-щасливця? Не святим же духом
харчувався в лісі Петро Сорока? Хоча, дивлячись на фото автора у профілі
Фейсбуку, помовчу ...
І взагалі, чому все своє кількамісячне перебування в лісі він не закарбував у вигляді об’ємного, нехай і словесного, барельєфа, як на фризі
давньогрецького храму, а лише прописав таким собі штрих-пунктиром –
де «широким мазком, а де тонкою лінією», як полюбляли писати колись
літературні критики?
Подивований і без жодної відповіді на посталі питання входиш в
«Апокрифи ліщини» – наступну залу анфілади і з перших кроків по ній
розумієш – це вже зовсім інший рівень: на щабель, на цілий порядок вищий очікуваного. І з подивом довго бродиш по тому просторому «залові»,
переходячи від одного «апокрифа» до іншого, подовгу затримуючись, як
біля улюблених полотен великих майстрів, часом повертаючись до деяких,
аби ще раз отримати насолоду – таке диво! Та ні, «зала» – це не те... Тут
доладніше говорити про сад – живий, під відкритим небом, з деревами та
кущами досконалої форми і неймовірних відтінків листу, чиє гілля висне
під вагою зрілих плодів несуєтної мудрості – аби кожен, хто навідався сюди,
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зміг уволю насолодитися плодами праці того, хто створив цей диво-сад. Тут
уже не йдеться про «бачити». Тепер читач вчиться у автора вмінню спостерігати і не просто спостерігати, а й співставляти, розмірковувати і робити
зі спостереженого часом несподівані, але однозначно непересічні висновки.
«Бродив темними хащами і коли вийшов на сонячну поляну, то аж сп’янів
од тепла і світла. Й ніби вперше у житті відкрилася мені вся сила та велич
сонця, його безцінні щедроти. І довго купався та розкошував у його сяйві й не
хотів, щоб це колись закінчилося. І душа моя радісно співала, і зрозумів: ціну
затінню ще можна скласти, але сонце ціни не має».
Або ось таке:
«У лісі невгавучі комахи залишаються невидимими, доки на них не впаде
скісне сонячне проміння. А упавши, визолотить їх і очам відкриється звинний
повітряний танок.
Так і з людським словом.
Щоб воно засвітилося, треба, аби на нього упав промінь Божої любові й
благодаті. Тільки за такої умови можна достукатися до серця іншої людини».
Безперечно осяяні тим променем, «апокрифи» рясніють мудрим словом
Петра Сороки і тобі ну ніяк не хочеться йти геть: читаєш, перечитуєш, дивуєшся, що хтось може споглядати світ твоїми ж очима з тою лиш різницею,
що йому вдалося ототожнити чудодію слова, осяяного Божою благодаттю, з
позолотою від сонячного променя в самій природі, а тобі ні... Потім читаєш
про дивовижні зміни, котрі життєдайний промінь коїть з нашим світом, і
радієш душею: «А так. Так!»
І ото читаючи й перечитуючи, смакуючи уявні свої відчуття, вертаючись
та йдучи вперед, постаєш якоїсь миті перед останньою частиною трилогії:
«Кора» (лісові псалми).
Ще один щабель угору. Знову на порядок вище. Вже музика вишніх сфер:
нюанси і відтінки римованого слова, що наскрізь, як весняна земля талими
водами, просякнуте авторськими роздумами про вічне, про органічний
зв’язок життя лісу та нашого, людського. І стає зрозумілим задум: автор
недарма замислив цю книгу як трилогію – він таким чином вів свого гостя
від простого до складного, готував його до сприйняття власної поезії, до поетичної симфонії, котру, будь вона вкраплена в тіло твору з самого початку,
можливо, більшість і не осягнула б, і пробігла мигцем по діагоналі, думаючи
побіжно про щось своє...
Що душа шукає в цьому лісі?
Музики?
Всамітнення?
Краси?
Чи тієї сонячної пісні,
За яку півцарства віддаси?
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Шовкового дотику метлиці?
Днів, що нерозумно загубив?
Чи одного дива таємниці –
Ще ніким не видихнутих слів.
А так, по волі автора, неспішно, природно, розтеплений душею, йдучи
тим диво-садом, вслухаючись у музику рим, починаєш з кожним кроком
прагнути все більш складної роботи для розуму свого і серця, ба, навіть
злету думки і душі!
Повільно сіло сонце – і мені
Лишилася, мабуть, якась година,
Щоб дочитати у самотині
При світлі денному святого Августина.
Таке безсмертне сяйво небо ллє,
Така любов в душі неопалима,
Що та година більша, як моє
Життя, яке лишилось за плечима.
У Петра Сороки не побачиш логічно вивіреної послідовності його поетичних роздумів. «Лісові псалми» швидше нагадують лісові походеньки
грибника по вкрай заплутаній траєкторії: сторонньому це видасться безцільним блуканням, та насправді тут іде пошук істини душею, відкритою
до свого Творця.
Як шукають істину в природі? Кружляють і повертаються, аби поглянути на щось, варте уваги, з іншого боку, в інший час доби, утверджуються
в чомусь і від чогось відмовляються, бо живе ніколи не кам’яніє, на те воно
й живе:
... Я тільки зазирнув у таїну,
Що непідвладна логіці та слову,
Коли я мудрість лісу осягну,
То зрозумію всю світобудову.
Усі закони –
горні та земні, –
Всі сокровенні істини глибокі.
Й відкриється гармонія мені,
Чи іншими словами – мир і спокій.
Що є ми? Що є Природа? Ми вороги чи неподільне ціле? Де нам
шукати відповідь на ці одвічні питання? Де: в творах великих філософів?
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В Старому й Новому Завітах? Чи, можливо, в сусідньому лісі?
Якби знаття.
Якби таке чуття,
Як мають вільхи або дикі вишні.
Бо, може, це з природою злиття
І є найвища єдність із Всевишнім?
По суті, вся заключна частина трилогії є пошуком відповіді на це надскладне для сучасної Людини питання. І надзвичайно добре, що Петро Сорока не лише знайшов відповідь на нього, але й силою свого літературного
таланту переконує в цьому читачів:
Ми всі одно: птахи, дерева, люди.
Ми – світова душа, яка росте
І на землі, і в космосі – усюди,
Де лиш струмує світло золоте.
Нам би таких книг десятки, сотні... Можливо, ще не все пропало, можливо, ми таки зрозуміли б і навіщо ми в цьому світі, і куди йдемо, і яку мету
насправді ставить перед нами Творець. А без цього ми тинятимемося нашими манівцями до скону, не здогадуючись навіть про щастя, котре поруч:
щастя спілкування з матір’ю Природою – про яке так чудово переповів нам
Петро Сорока, віртуозно зігравши свою «Симфонію Петриківського лісу».
Володимир ВОРОНА,
смт Варва, Чернігівська обл.

Щойно редакція журналу «Літературний Чернігів» отримала
сумну звістку.
5 червня на 63 році життя раптово помер наш постійний автор,
талановитий прозаїк Петро Іванович Сорока.
Висловлюємо щире співчуття рідним та друзям покійного.
Вічна пам’ять побратиму.
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ОЧИЩЕННЯ
Письменник Андрій Гудима – прозаїк, поет і драматург – багатьом
шанувальникам художнього слова більше запам’ятався у вісімдесяті і в
двотисячні роки. Адже саме у цей період на його творчість припадає активність, створення правдивих і, без перебільшення, невмирущих, справді
панорамних, глибоких і дивовижно цікавих творів. Майже щороку виходять
романи «Кара без вини», «Тече до Бога моя сльоза», «Сповідь Мазепи»
«Клекотіли орли», «Устим Кармалюк», «Северин Наливайко», «Третє
пришестя» та ще з десяток творів, сюжети яких добре знаний письменник
узяв із життя. І пишучи їх, використовував архівні матеріали, перечитував
тисячі сторінок та документальні записи і твори різних літописців, які або
знали героїв, або при написанні такої документалістики використовували
достовірні джерела.
д
І мені як тому літературознавцеві, прозаїку
тта публіцистові, який знає життєвий і творчий
шлях, перечитав більшість творів цього яскраш
вого письменника, відомо, що в Андрій Гудима
в
ззавжди обирав актуальні теми, резонансні події, які були у житті нашого народу – народу
д
багатостраждального і того, що завжди мав
б
ссвоїх лідерів, які ніколи не зраджували його.
До таких належали народні улюбленці, отамаД
ни Сірко, Кривоніс, провідники народних ідей
н
і месники Кармалюк, Гонта, Богун… Нескореними і високопатріотичними залишилися у
н
пам’яті народній гетьмани Петро Сагайдачний
п
і Іван Мазепа, які відстоювали українську
незалежність і доводили це у боях з поневолювачами Малоросії, яку так
принизливо називали шовіністи північної сусідки. У ті часи і в попередні
вони все робили, щоб познущатися над «мовою солов’їною» або казали, що
«такої незугарної нема, а є якийсь расійський діалект».
Прозаїк і поет має сильну громадянську патріотичну позицію, яка чіткою
лінією проглядається у кожному з його творів, а помітніше і контрастніше – у
таких його, я б сказав, невмирущих романах, як «Сповідь Мазепи», «Клекотіли орли», «Устим Кармалюк», «Северин Наливайко», «Кара без вини», «Тече
до Бога моя сльоза», «Третє пришестя». Ці твори талановитого літератора
повинні би увійти до шкільних програм, особливо ж до вивчення на уроках
української літератури у старших класах або до літературного читання – у
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класах початкової школи. Хай не кожен роман, а хоча би частина їх або
уривки із цих яскравих і вже підтриманих критикою, справді резонансних
творів вивчалися в освітніх закладах. Або ж вони повинні звучати на уроках
додаткового читання. Поема «Третє пришестя», де порушена тема наболілого
для народу – питання свобод, незаконних утисків людей з громадянською
позицією, відстоювання їхніх першочергових життєво-необхідних прав. І не
десь там – а гласно на революційних майданах, де вирішується доля народу,
Української держави. «Третє пришестя» заслужено мало би потрапити і до
головних, кращих антологій українських літераторів. І вони за відповідними
програмами повинні би увійти не тільки до програм загальноосвітніх шкіл,
а й до коледжів, вишів усієї України для вивчення провідних письменників,
у тім числі й Андрія Гудими.
Варто сказати, що на цей час письменнику Андрію Гудимі повернуло на
дев’ятий десяток. Мабуть, він і сам знає, що його ім’я надовго залишиться
в українській літературі, навіть якщо він уже й не буде писати далі. Адже
до читача від нього прийшло понад тридцять книг поезії, прози, великих
романів у віршах, публіцистики і документалістики. У літератора досить
розвинута громадянська позиція, яка, до речі, буває не в усіх творців слова.
А в Андрія Гудими її не відібрати. Він слово правди намагається донести
до широких мас. Чоловік бував на головному Майдані – київському. І – не
як рядовий та байдужий спостерігач. Допомагав. Підтримував словом і
ділом. Зі своїми однодумцями-літераторами намагався активних людей,
громадських лідерів, симпатиків і загалом небайдужих осіб при необхідності пробудити або зарядити позитивними емоціями, словом емоційним і
художнім. Коли була можливість, то робив чорнові начерки до записників.
Виношував сюжет. І ось на світ так несподівано з’явилася книга «Очищення» (вийшла у «Білоцерківдрук», м. Біла Церква). Роман-хроніка досить
вражаючий томик за обсягом, хоча не товстелезний. Подій, які відбувалися
навколо Євромайдану і десятків майданів, які вирували у багатьох містах,
справді було багато. Та письменник більше зосереджується на головному майдані. Композиційно книга складається з двох частин, які пов’язані
тематично і сюжетно. У них, як на долоні, громадські лідери і політичні
діячі, яких добре знає український народ. Столичний Євромайдан мовби
висвітив – хто є хто, чим він став пам’ятним, які болі і тривоги народні його
пронизували, які свободи і права відстоювали – ні-ні! – не народні маси,
як раніше назвали їх так невдалі радянські невдахи –політологи, історики.
На Євромайдан вийшла еліта від великого безстрашного українського народу. Це – рядові робітники, селяни (частіше фермери, агровиробники!),
науковці, письменники, актори, студенти, інтелігенція, пенсіонери, активні
політики, навіть шкільного віку молодь – саме ті люди, які завжди перебували на передньому краї боротьби. Вони – не просто відважні і хоробрі. Вони
– безпощадні до хитрих обманів уряду і занадто вже нахабного президента
– крадія державних коштів, шанувальника злочинних схем (і не хочеться
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його називати з великої літери, бо обманув з ходою у Євросоюз та зійшов
зі шляху і прийому до Північноатлантичного блоку, не заслужив у багатостраждального, обібраного до нитки народу). І письменник, створюючи
роман, здавалося б, із сухих фактів твір зробив емоційним, читабельним і
відверто правдивим. Оскільки це роман-хроніка, то майстер слова передає
з точністю події історичного величезного Майдану. А в той час, по суті, уся
країна була майданом, адже небайдужими до нього були і друковані видання, електронні засоби масової інформації, майданчики малих райцентрів,
тисячі міст і навіть сіл. А оскільки Андрій Гудима має великий досвід, то
не обійшлося без художніх прийомів, якими емоційніше, ефективніше та
контрастніше можна зобразити головні дійові особи і ті, що пов’язані тісно з
ними або з місцем історичної події. Майстерно, уміло і навдивовижу ефектно
письменник зображає головних «діячів», їхні інтонації, наголоси і мову, Ну,
хоча б Азаров: «Ми не відмовляємося від Європейського вибору, як це було
задєкларовано іще нашими попередніками. На сей час підписувати будь-які
договора на європейскую інтеграцію ми нє готові. Не дозволяют економічечєскіє условія». А затим якийсь калейдоскопічний каламут – кадрик за
кадриком – зала засідань Верховної Ради, і – знову прем’єр: «Да пашлі ви
всє … – махнув рукою на розбурханих депутатів і немовби випав з кадрів».
Не вірили «діячі», що на Майдан народ вийшов не гратися з глухою до його
голосу «елітою», як полюбляли себе називати. «Тоді ще й в гадці не мав, що
події можуть так розвиватися стрімко і настільки непередбачувано – Європа,
світ увесь ошелешаться».
Як у визнаного художника, кілька мазків на картині – і помітно характер
портрета, так і талановитий прозаїк у семи-восьми рядках за допомогою
тропів, інших художніх засобів майстерно зобразив портрет чи контрастні
емоції, переживання «лідера» держави чи уряду тодішньої пограбованої
ними ж України: «Віктор Федорович Янукович боявся, а чого – сам не знав,
але тремтів, як глибокої осені останній листок на осиці. Ніколи не трусив
штанами : ні в давній юності, коли з «братвою» ходив на «промисел» – зривав
шапки з голів перехожих; ні на зоні, де в першу-ліпшу часину тебе могли
пхнути пикою у смердючу парашу; ні на автобазі у рідному Єнакієвому, коли,
здавалося, тримав у руках слизьких шоферюг, а вони «имели тебя в виду»;
ні навіть тоді, коли вийшов на фінішну … криву у жорстокій боротьбі за
президентську булаву. Словом, ніколи і ні за яких обставин страхопудом не
був». А ось інший «головний герой» януковицької сімейки – ген- прокурор
Пшонка. «Йому Віктору Павловичу, дозволялося чимало – телефонувати
куму Віктору у будь-яку годину дня і ночі, гостювати й «заскакувати просто так», пити-їсти і навіть підночувати. Але!.. Що дозволено Юпітеру, те
не дозволялося бику. Господареві й на ум не спадало докопатися до суті
досить-таки заяложеного афоризму, щоб зрозуміти суть його : верховний
бог, який з Олімпу «владарював над богами і людьми», – це той же бик у
подобі якого Юпітер «викрав Європу, доньку фінікійського царя Агенора».
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Пшонка сидів, набичившися, і теж уявляв себе тим… Ну, тим, що – «прийшов,
побачив, переміг». Його, Віктора Павловича, ще худ… художник намалював у рицарських обладунках того самого «прийшлого». А Юпітером … Ні,
таким богом не хоче бути, бо того часто обкладають… А кум каже: «Ничево.
Вали – как думаешь. Это часть «великого и могучого». Або ось інші рядки
з роману про його «верхнього шанувальника» – Путіна і соратника Медвєдєва, які дивляться телевізор і вичікують, чи ж підпише Україна угоду
з ЄС. Це «У просторому кабінеті царювала напівтемрява (у резиденції у
підмосковному Ново-Огарьово. – Авт). І хоча правду в сутінки не сховати
– так, либонь, вигадували мудреці, але він, «властєлин всея Руси» має своє
на умі: де він, там правда. І йому чхати на всяку мерзоту, що охрестила цей
кабінет «лисячою норою». Все одно глибини цієї «нори» ніхто не зміряв і
кінця її не дістанеться. Нарешті у Путіна стала сповзати машкара римської
подобизни, бо ні-ні та й знервовано поглипував на немовби задубілі телефони. Нарешті, пожовуючи нижню злегка підсмоктану губу, ніби виплюнув
нажоване: «Хохлы. Продажные твари. А ихний зек – вообще ненадежный
тип… Как ты думаєш, Дмитрий Николаевич, не пора ли дернуть за узду?» І
Медведєв відповів: «Вот-вот… Вы правы. Напомнить: ты, Виктор Федорыч,
хоть и президент, но на крючке. Диши – как нада…»
Письменник, буваючи на Майдані, не міг пропустити, хто ж від сценічного мистецтва сюди прийшов, щоб підтримувати свій народ. Безстрашно,
патріотично і запально у ролі ведучого щоденно і, здається, без утоми виступає тут Євген Нищук – постійний ведучий майданових дійств. І навіть тоді,
коли захворів сам, і це помічають сотні тисяч, виходить на сцену. Говорить
голосом правди. А йому допомагають естрадні співаки: хоробрі «ВВ», відважний «Океан Ельзи» Станіслава Вакарчука. «Спалювала себе на Майдані
Руслана Лижичко, не щадив сили розкутий Славко Вакарчук, не зважала
на застуду ненав’язлива Марія Бурмака… А за ними хто?! Де ж заслужений
златоуст, він же й – «співаючий ректор», Михайло Поплавський? Напевно,
його тільки й ваблять Палац «Україна» і «Батьківська хата», аналоги якої
– кабаки! – розкидані чи не на всіх магістральних шляхах України. Чому
не вийшла на майданну сцену «кавалерствующа дама», самозакохана «Я –
Тая…» Це вона, Таїсія Повалій вже при нинішньому гарантові позичала очі
у сірка, щоби з московської сцени «обгавкати» Помаранчеву революцію,
коли у майже смертельному двобої зійшлися два «вектори» – два Віктори –
тодішній Ющенко і теперішній Янукович: «Мы с Лихутой еле спаслись тогда от разъяренной толпы бандеровцев». Клепала, сподіваючись, що гарант
почує, огероїть її, неперевершену… А Майдан вирував невгамовно: «Банду
геть! Слава Україні! Героям слава!»
Знаний літератор викривально і ефектно пише про «рупор» президента. «Такими високими матеріями натаскувала Віктора Януковича його
радниця-порадниця Ганна Герман, мовляв, усе це – премудрість з «Історії
Руси» академіка Грушевського. Коли досить набридла і втомила своїми
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«приповідками», гарант нікуди не послав грамотійку, але так натякнув, щоб
та неодмінно зрозуміла: «Анно, дякувати Богу, ви – не Анка-пулємйотчіца,
бо я – не Чапаєв. І воювати з народом, як це було з нашими гетьманами,
не збираюся. А ваш Грушевський … Я сам собі – і проффєсор, і академік…»
Хоча й роман документальний, але в ньому багато дійових осіб, правда,
другорядних більше. Але і їх не можна назвати тими, які зіграли не менші
ролі у відстоюванні прав і свобод на Євромайдані. Висувалися й економічні
лозунги, тільки головне – відставка уряду та зміна вектору – на європейський. І еліта, саме вона – цей непоступливий, безстрашний народ, який
стояв на барикадах, який допомагав фінансово і продуктами, теплим одягом.
І саме цей народ і Майдан, судячи із того, як це зображує їх письменник, і є
головною дійовою особою. Бо без нього, його могутньої енергетики, вражаючої сили, умінь триматися і відвойовувати втрачене у глитаїв, які жили за
рахунок нього, обкрадали, платили мізерні пенсії і добавки пенсійні – ніякі
перемоги не відбулися б. Без цього мудрого, безстрашного, смілого народу
ніякої б Революції Гідності не сталося, а про європейські цінності тільки б
говорили, так би мовити, підводить риску письменник. Тож і не випадково
звучало на Майдані: «Україна – це Європа. Україно, вставай! Києве, злотоверхий ти наш, не спи! «Варфоломієвська ніч настала. А ти, Артистратиге
Михаїле, збери добрих небесних і земних янголів у рать – станьте на чолі
рушення, бо на порозі долі нашої – вирішальна битва Добра і Зла. Ба-ам-м!..
– обізвалися, вдарили на сполох вічні дзвони Михайлівської Золотоверхої
обителі.» І знову до людей звучало, мовляв, Києве, просинайся, Україно,
вставай. Європо, мире ясний, не спіть! І коли настало народне віче, той же
народ підказав, як діяти – ось тоді і оптимізмом повіяло, що політичних
діячів і борців не зламати і не подолати. Та ось як хвилююче і без прикрас,
відверто пише письменник «Коли ж Яценюк чи то зопалу, чи то зі щирої
душі майже поклявся –«Якщо потрібно, я разом з тобою, Майдане, піду під
кулі!» – йому повірили, бо почули саме те, що неодмінно хотіли почути.
Найприкріше почувався Кличко. Сцена – це не ринг, а він за словом ніби
потикався руками та ще й у боксерських рукавицях. А коли поспитали у
мегафон: «Революція іде, а хто «чабан»?! Котрий з вас лідер?!» – то зовсім
розгубився. І тут підоспів Яценюк – виручив: «Лідер є! – блиснув скельцями
окулярів і знайомим порухом вождевої руки немовби виштовхнув у грудневі
сутінки: «Лідер – це народ». Найприродніше почувався Тягнибок. Постава,
жести, голос – усе визначало в нього неабиякого оратора, який міг повести
за собою не лише «свободівців». Міг би. Але в його манорії проглядалася
риса, яку прихильники сприймали як революційну доцільність: виступаючи,
деякі слова і навіть фрази немовби пропускав крізь зуби. А поглипував так,
як це дивиться бик на тореадора з червоним шматком у руках. Така постава
одних насторожувала, інших відлякувала. І все ж серед партійної еліти він
мав свою незмінну висоту…»
Письменник відверто і без прикрас подає факти, як європейські і сканди-
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навські країни повернулися до нас обличчям. Відразу полюбили український
народ і опозицію, які обрали європейський напрямок. Паралельно Андрій
Гудима показує людей «із сім’ї» – клюєвих, іванющенків, захарченків, які
дуже жирно і розкішно хотіли жити, паразитувати на тілі народу, знущатися
над ним, відбираючи його свободи і права та створюючи тюремні закони.
А про реформи – вони й не думали, не планували полегшити життя народу. І народ використав старе правило: якщо верхи не уміють управляти
по-новому, то низи не будуть жити по-старому. Літератор мовби доводить,
що такий революційний Майдан давно назрів. І саме Майдан висвітив –
хто є хто, і те світло помітно освітило слабкі місця, які були в українській
армії. Герої Майдану пішли боронити Вітчизну, з честю гинули і на полях
бою – добровольці, громадські активісти, тільки знаходилися й ті командири, хто їх зраджував. «Оточений кадировцями (чеченцями) та чотирма
батальйонно-групами РФ, Іловайськ сходив кров’ю. Переполовинені війська
АТО, рештки батальйонів «Донбас», «Дніпро 1», «Світязь», «Кривбас»,
«Шахтар» відбивалися з останніх сил. Надії на допомогу не було. Ніхто
з офіцерів вищого командного складу не брав на себе відповідальності за
бездумні накази – «заглибитися», «увійти», «триматися до останнього».
Командувач Прикордонних військ генерал-полковник Микола Литвин, залишивши на кордоні з РФ більш як 100-кілометрову дірку, подався у Київ,
щоби невдовзі преспокійно піти у відставку у чині генерала армії. Джип
командувача 8-го армійського корпусу (сектор «Д») генерал-лейтенанта
Петра Литвина бійці востаннє бачили в лісосмузі. Ніхто й гадки не мав, що
та «зеленка» потягнулася прямісінько … у столицю. Ось там брати, – ще й
третій огероєний Володимир Михайлович, який у свій зоряний час нібито
був «потрібен Україні», – принишкли і не висовувалися…»
Щоб наблизити твір «Очищення» до більш художнього і створити його
читабельним, з живим словом народу, письменник досить доречно використовує народні поговірки, афоризми, влучні слівця, які роман-хроніку
зробили привабливішим і по-своєму притягальним. Наприклад, такі: «Я
тобі так скажу – який Клим, такий і Максиим»; «За словом у кишеню не
полізе – вся у мамку вдалася»; «Кожен дурень по-своєму дуріє», «У всіх одне
на язиці»; «Хто сіє брехню, той пожинає безчестя»; «Запраглося не просто
зупинити неспокій, а розтерти його, як мокре на сухому»; «Ото послали
дурня в церкву поклони бити, то він і чоло розквасить»; «Коли приходить
гнів, то відступає розум»; «Правду в сутінках не сховати»; «І перекосував
очима на телефони, як на ледачих котів, що ніби вигрівалися на осонні»;
«Брехливе обличчя приховує все, що задумало коварне серце»; «Збрехала,
не моргнувши оком»; «Що дозволено Юпітеру, те не дозволено бику»; «Хто
бреше, тому легше»; «Собака собаці хвоста не відкусить»; «Держи голову в
холоді, а ноги в теплі, будеш жити вік на землі»; «На крила його вітряка вітри
дмуть з усіх сторін»; «У неї коси довгі, зате ум короткий»; «Розмовляли, мов
тягли пилку-драчівку»; «Ніби важка ноша звалилася з плечей»; «Слухали

152

Лiтературний Чернiгiв

Яценюка – душа колотилася, а серце мовчало, вислухали Тягнибока, Луценка, Кличка – душа зопріла, а кулаки не стискалися». Подібні поговірки,
народом створені і мовби викресані ситуаціями і самим життям придумані
придибенції, міні-сюжети – саме вони зробили не причесаним роман, сухим і набридливо прісним, а збагаченим до такої важливої необхідності. І
ті поговірки, афоризми, мов стріли, летять точно у ціль – у ту, що створює
оті ж характери, найяскравіші риси Великого Майдану, де витає могутній
і незборимий дух народний, його крицева і велетенська сила, де тут один
за всіх і всі за одного. Ще уміло використані літературні тропи, метафори,
порівняння, оксиморони, метонімії та інверсії – це той арсенал, яким вільно
користується високообдарований художник слова – Андрій Гудима.
У підсумку потрібно сказати, що своїм великим романом-хронікою
письменник показав, через що довелося пройти українському народу. Це
він, безстрашний, невгамовний і відважний, мовби засвітив нову надію
на Майдані. А ним, образно кажучи, стала вся Україна, яка відстоювала
свої свободи і права. І з Майдану розпочалося очищення. Поступове, запаморочливе, болісне. Очищення в усіх ланках життя. Очищення, яке дає
зрозуміти, що казнокради, поневолювачі народу, хитрі і продажні вищі командири, ненаситні олігархи ніколи не будуть господарювати. Бо і Великий
Кобзар, мудрий наш Пророк і Геній сказав: «і на оновленій землі врага не
буде, супостата…»
Віктор БОЖОК,
прозаїк
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ОЗНАЧЕНО НЕВТОМНОЮ ПРАЦЕЮ
У серії «Видатні постаті КНУКіМ» побачив світ четвертий випуск бібліографічного покажчика, схвалений і рекомендований до друку рішенням
Вченої ради КНУКіМ. Він висвітлює життя й творчу діяльність відомого
в Україні й за кордоном культурного і громадського діяча, музиканта й хорового диригента, художнього керівника заслуженого народного ансамблю
пісні і танцю «Дарничанка», заслуженого працівника культури України,
професора Петра Олександровича Андрійчука. Присвячений 60-річчю з
дня народження митця.
Покажчик складається з шести розділів.
До першого розділу «Слово про ювіляра»
у
увійшли короткі нариси друзів і колег П. О.
Андрійчука. Зокрема, змістовне й тепле слово
А
почесного ректора КНУКіМ, доктора педап
ггогічних наук, професора, народного артиста
України Михайла Поплавського. У ньому він
У
наголошує, що «студенти знають і шанують
н
професора Андрійчука як високоосвіченого
п
педагога, щиру й відкриту, винятково відпоп
відальну людину, з великим задоволенням
в
навчаються в його мистецькому класі».
н
Другий розділ покажчика, продовжуючи
певним чином попередній, містить відгуки
п
діячів мистецтва культури, освіти, політики
д
про педагогічну й творчу діяльність та багатоп
гранність особистості
митця й педагога. «З Вашим ім’ям, – зазначав свого
б
часу видатний український культурний діяч, герой України, академік Національної академії мистецтв України, генеральний директор та художній
керівник Національного заслуженого академічного народного хору України
імені Григорія Верьовки Анатолій Авдієвський, – мистецька громадськість
пов’язує унікальну діяльність заслуженого народного ансамблю пісні і танцю України «Дарничанка», неповторного репрезентатора найкращих традицій української народної творчості, музичних перлин класики і сучасності».
У третьому розділі читачеві надається можливість ознайомитися з художніми колективами, що їх нині очолює Петро Андрійчук. Це зокрема:
Український оркестр народної та популярної музики КНУКіМ, ансамбль
«Дарничанка» та хор «Княжа вольниця» села Білогородка під Києвом.
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Як активний культурний і громадський діяч, педагог і науковець Петро Андрійчук постійно присутній у дискусіях щодо проблем культури і
мистецтва в сучасному світі. Тож четвертий і п’ятий розділи покажчика
містять перелік його наукових публікацій, публіцистичних статей, передмов, рецензій, інтерв’ю, нотних обробок, розшифровок і записів народних
пісень та редакційну діяльність за період з 1994 по 2017 рік. Усього у розділі
зазначено 254 позиції.
Шостий розділ покажчика подає перелік публікацій про життя і творчість митця Петра Андрійчука. Тут уміщено більше ніж 360 відгуків різних
авторів.
Завершує покажчик розділ «Життєпис Петра Андрійчука у світлинах»,
що містить широку кольорову палітру з життя і творчості Маестро від
дитинства й зрілості до заслуженого ствердження й визнання як Митця,
Педагога, Патріота. Цей розділ покажчика містить кілька підрозділів, які
надають можливість читачеві за світлинами детально осмислити життєвий
і творчий шлях Петра Андрійчука. Палітра поданих світлин надзвичайно
широка й розмаїта: родина, дитинство й юність, друзі, життєві перехрестя,
меридіани світу, хорові імпровізації. Приємне враження справляє художнє
оформлення покажчика.
Усе вище викладене говорить про копітку й уважну роботу всього колективу наукової бібліотеки Київського національного університету культури
і мистецтв, за що вони варті глибокої шани і вдячності. Укладачі: В. В.
Степко та О. О. Скаченко; редакційна колегія: Ю. І. Горбань, Л. А. Рибка,
В. В. Лук’яненко, Г. О. Стешенко; літературний редактор А. М. Нечитайло.
Покажчик є цінним виданням для науковців і музикантів, стане в нагоді
працівникам бібліотек, інформаційних служб, а також усім, хто цікавиться
життям і творчістю українських музичних діячів.
Микола ТКАЧ,
поет, етнолог,
кандидат історичних наук, професор
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ТЕОРІЯ КАЗКОВОЇ ГРИ ВІД СЕРГІЯ ДЗЮБИ
«Казка розповідається не для того,
щоб приховати, а для того,
щоб відкрити, сказати на всю силу,
на увесь голос те, що думаєш».
(Євген Шварц)
«– Це був хороший сон? – запитав Сергійко.
– Це був дуже хороший сон, синку.
Я помолодшала на сто років…»
(Сергій Дзюба, «Душа на обличчі»)
Уже другий роман для дітей і підлітків «Гопки для Кракатунчика» із
казкової, пригодницької трилогії «Душа на обличчі» знаного українського
письменника Сергія Дзюби вийшов водночас у Казахстані та Канаді.
Як відомо, перший роман
«Кракатунчик – кленовий бог»
талановитого та успішного поета,
прозаїка, перекладача і журналіста, президента Міжнародної
літературно-мистецької Академії
України побачив світ у двох державах торік. І резонанс надихнув
автора та зарубіжних видавців на
продовження проекту.
Пропонуємо вашій увазі новий
відгук письменниці та літературознавця Ольги Рєпіної про пригодницьку
трилогію «Душа на обличчі» Сергія Дзюби.
Кожна людина в своєму житті у певний час доживає до того дня, коли відчуває, що хоче написати казку. Це приходить мимоволі, без контролю, коли у
сім’ї з’являються діти або онуки. Іноді мотивація пов’язана з психологічними
потребами самої людини, яка намагається певним чином оптимізувати своє
сприйняття простору та часу, життя та його сенсів через архетипи образів.
Вважаю, що цей феномен казки пов’язаний із можливостями самої казки, в
якій людина повніше себе реалізує як творець, а не коментатор: у звичайному
житті ми найчастіше такими й виступаємо. Завжди зазначаю, що за допомогою
казки дорослий надає життєво важливу інформацію дитині і має можливість
таким чином презентувати життєві правила, щоб вони були максимально
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сприятливі для розвинення знань та здібностей малюка, та допомогти самій
дитині у вирішенні тих проблем, які виникли під час взаємодії з однолітками,
батьками тощо.
При написанні казки митець робить великий крок. Крок рефлексії щодо
тематики, обдумування структури викладення матеріалу, головних героїв та
сюжету, прихованої у казці дидактичності та повчальності для дітей.
Бажання та вміння писати для дітей – це річ, притаманна небагатьом,
тому що, на мій погляд, це – найскладніший жанр у літературній творчості.
Пишучи для дітей, треба бути відвертим, перш за все, перед собою: дивитися
на світ очима дитини, розуміти, що той текст, який ти пишеш, є для маленької
людини цікавим та зрозумілим.
Бути пізнавальним, простим, не тривіальним, відійти від маніпулювання
дитячою підсвідомістю при викладені матеріалу, поєднати народні та світові
традиції, – доволі складно. Майстерно виписана казкова оповідь «ставить на
психологічні рейки» процес розвитку дитини в архетипному, педагогічному
та соціальному середовищі. Це має вигляд психологічного супроводження
крізь доросле життя за допомогою образів літературних героїв та ситуацій,
у яких ті опиняються, з якими дитина знайомиться під час читання казки.
Трилогія Сергія Дзюби про кленового бога Кракатунчика відома серед
широкого загалу читачів нашої країни та за кордоном. Сюжет казки приводить
дитину до розуміння, що в світі існують взаємоповага, дружба, й навпаки – світу притаманні непередбачуваність, спонтанність, що провокують конфлікти
та протистояння, які вирішуються за допомогою підтримки і комунікації.
«Проте дядечко в окулярах та капелюсі видавався таким люб’язним, до того
ж, Сергійкові дуже хотілось покататися у такій красивій машині, щоб потім
розповісти про це Сашкові. Тільки зараз Тані загрожувала небезпека, незнайомий дядечко виявився дуже нехорошим. Він більше не посміхався та вдарив
Таню. Але що міг зробити хлопчик? Дядечко зовсім розлютився і штовхнув
Сергійка так, що той полетів шкереберть. А навкруги, як не прикро, ані душі…».
(Сергій Дзюба. «Душа на обличчі»)
Маля розуміє, що у світі існують не тільки добрі дорослі та їхні корисні
й гуманні дії. Адже світ – різний, із різними проявами щодо життя та самих
дітей. Тому, безперечно, з огляду на розвиток особистості, такі проблемно-вирішуючі тексти завдають пріоритетність цілей, цінностей та потреб розвитку внутрішнього світу самої дитини. Тут можна посперечатися на кшталт: а
навіщо показувати гірші приклади життя – з конфліктами й негативними
героями? Можна ж начепити на дитину рожеві окуляри і сховати у штучну
шкаралупу… А мотивувати це тим, що у сина чи доньки, онука або онучки і так
усе добре. Але тут виникає питання відповідальності батьків за те, що дитині
не буде показаний увесь спектр проблематики дорослого життя.
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Узагалі, у психології існує теорія гри двох Карлів, Бюлера та Гроса, котрі
стверджували, що прагнення до гри укладається зазвичай у повторення дій,
які підтримуються позитивними емоціями та функціональним задоволенням.
Щось подібне відбувається з дитиною при читанні казок, оскільки казка – це
велика й тривала гра дитини з текстом за допомогою уяви, де використовуються вікові характеристики – такі, як розвиток рефлективності, імпульсивність та наявність афективних зв’язків з оточуючими – під час зміщення
операційного аспекту на мотиваційний.
Так от, доки у малюка є мотивація до пізнання життя у всій його повноті,
за допомогою казки дорослі повинні надати якомога більше інформації про
існуючий світ – з усіма, так би мовити, наголосами. Приміром, є гарні приклади життя, а є й негативні, в яких людині, й дитині зокрема, доводиться
приймати рішення – бути толерантним до Зла або боротися з ним. Вважаю,
що книжка Сергія Дзюби надає таку можливість – користуючись постулатами
теорії гри, тренувати нікому не підконтрольні дитячі фантазії, у світлі яких і
дозріває особистість дитини. Це – аксіома вікової психології.
«– А як твоя справа? Що сказав майстер Вербич? – із нетерпінням поцікавився у Кракатунчика Сергійко.
– Йому так сподобалася наша розповідь про поєдинок лялечок над полуничним островом, що він залюбки виготовив мені крихітне «черевце»! – із радістю повідомив новину маленький хлопчик. – Донька майстра Вербиняточка
намалювала мій портрет. Звичайно, вона люлькала лише малесеньку панночку
Вербиняточку, однак уявила мене симпатичним хлопчиком, у якого волосся – у
вигляді зелених листочків, смішні кленові вусики, гарненькі кленові оченятка з
довгими віями, кумедний зелений костюмчик із жовтими, червоними ґудзиками,
чудові зелені черевички: у правому – жовтий шнурок, а в лівому – червоний. А
ще на цьому прекрасному малюнку я плескаю в долоньки і посміхаюся до вух!».
(Сергій Дзюба. «Душа на обличчі»)
У книзі багато елементів панпсихізму, коли душею наділяється жива та
нежива природа. Але казковий сюжет увесь час залишає нас у реальному
світі, оскільки всі дійові особи виписані дуже життєво та легко пізнавані.
І при цьому головна традиція, яка зберігається в казці Сергія Дзюби, – це
традиція перемоги Добра над Злом, котра надає автору можливість дуже
майстерно грати з уявою дітей, а також продуктивно надавати їм інформацію щодо конкретних життєвих ситуацій. І сам Кракатунчик, й інші герої з
казкової трилогії Сергія Дзюби, – це не комп’ютерні комікси з розжованими
персонажами, а повноцінний поштовх до фантазування та гри в уяві, щоб
дитина могла справді насолодитися новими аспектами пізнання світу в їхній
неспішній красі та єдності.
І не треба боятися, що в дітей виникнуть емоційні і когнітивні дисонан-
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си, коли очікування не збігається з реальністю… Адже казка, в основному,
зачіпає звичайний людський досвід, але все-таки переведений через певні
літературні «інструменти» (як от міфологізація, панпсихізм, архетипність
тощо) на складну дитячу мову. Це, поряд із навчанням важливим речам –
азам конфліктології та особистісного зростання, – головна «ударна сила»
трилогії про Кракатунчика.
У цій казці так багато смішних та милих серцю нюансів, що дітлахам, які
знайомляться з персонажами, вже не хочеться, аби казка закінчувалася. Про
що й свідчать захоплені відгуки багатьох юних читачів – щирих друзів кленового бога!.. До того ж, казка Сергія Дзюби – напрочуд кінематографічна: у
читача виникає відчуття, ніби він дивиться справжній дитячий фільм-пригоду.
Взагалі, за цією пригодницькою трилогією можна зняти чудовий фільм чи
мультсеріал.
Здавалося б, що складного – тримати у фокусі численні перипетії сюжету
пригодницької книги для дітей? Але це найскладніша робота, яка перевіряється реакцією читачів на майстерність автора. Спробуйте зробити так, щоб
дитина, читаючи вашу книжку, забула про плин часу і щоб її фантазію надовго
не відпускав захоплюючий сюжет. Сергієві Дзюбі це вдалося зробити!
Думаю, це не буде банальністю, якщо скажу, що вся дитяча література,
зокрема й казки, – це, насамперед, особистість автора. Спроби виділити
міфи-архетипи-панпсихізм як об’єкт, описати їхні властивості через образи,
зрозумілі дітлахам, і якісно їх проінтерпретувати у тексті, свідчать про те, що
пояснення природи та складових описаного казкового сюжету слід шукати,
безумовно, в характеристиках суб’єкта, який пізнає, – тобто автора.
Тому радію, що трилогія Сергія Дзюби вже знайшла своїх шанувальників
та нішу на книжковій полиці серед українських казок! І в наш складний період
не потрібно боятися, що діти не зрозуміють аспектів боротьби з негативними
явищами, конфліктами, вміло змальованими персонажами «поганих дорослих». Адже когось це вбереже від певних розчарувань у житті – дитина
зрозуміє, що світ – не без добрих людей, проте злі в ньому теж присутні…
Що ж стосується дітлахів, які реагують на майстерність автора трилогії
– письменника Сергія Дзюби, – то варто прочитати відгуки юних шанувальників його творчості: їм подобається Кракатунчик та знайомство зі світом
дорослих через дивовижну призму казковості й незвичайності. Тому знайомте
своїх дітей з персонажами чарівної трилогії через теорію казкової «гри» – для
надбання нового досвіду й розвитку сприйняття світу.
Ольга РЄПІНА
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ПОВІТРЯНЕ МЕТРО І РІЧКА НА ДОЛОНІ
Станіслав Бондаренко. З ким МІСто говорить. – К.: Український
пріоритет, 2017.–200 с.
С. Бондаренко робить в поезії те, що художник Олег Шупляк в образотворчому мистецтві, тобто показує дуалістичну єдність світу, його подвійну
сутність і, що особливо важливо усвідомити, – неоднозначність. Тому кожен,
хто хоче зрозуміти поета, має налаштувати душу на ілюзорно-оманливу
простоту і красу, а зір – на подвійне прочитання тексту. Втім, не тільки на
подвійне, бо доволі часто текст, фраза і слово поета мають поліфонічне,
багатовекторне звучання і, як айсберг, вони більше приховують у своїх
глибинах, ніж виявляють на поверхні. Це те, що в літературі називається
підтекстом і надтекстом.
Можливості слова невичерпні, їхня краса незглибима, а сила космічна.
Малювати словом так спокусливо для кожного поета, але це далеко не кожному до снаги. Тут навіть мало одного таланту, тут потрібна школа. Художник, щоб стати професіоналом, ніколи не покладається тільки на природні
задатки, він має закінчити академію чи принаймні художнє училище, аби
там, що називається, набити руку, пройти вишкіл. Поети чомусь убили собі
в голову, що можуть стати добрими майстрами без будь-якої науки, посиленого студіювання історії і теорії літератури й часто-густо в дуже юному віці
виходять на люди з дебютною книжкою.
У Станіслава Бондаренка гостро відчувається не тільки великий досвід
літератора, а й глибинна обізнаність зі світовою літературою, усіма її незліченними течіями, напрямками, школами і тенденціями. Звідси пошуки
власної дороги і промовисті культурологічні акценти, з яких би мені хотілося
почати. Добротна поезія ніколи не виростає на голому місці, вона має своїх
великих попередників і першопрохідців. Поет охоче називає тих, на чиїх
плечах стоїть. Це Т. Шевченко і Леся Українка, В. Хлєбніков і Є. Плужник,
Стус і Леонід Кисельов, у нього чимало перегуків з Ігорем Римаруком і
Миколою Вінграновським, Аттилою Могильним і Олексою Різниковим,
Леонідом Талалаєм та Іваном Іовим …
Але більшість незникомих тіней автор не називає, вони тільки зринають
у свідомості читача: тут Аполінер і Рене Шар, Маяковський і Семенко,
Гео Шкурупій і Превер, Микола Мірошниченко (голінний ентузіаст раків
літеральних)...
Відчувається, що Станіславу Бондаренку подобається робота зі словом,
природу якого він тонко відчуває, уміє перевірити на смак, колір і дотик, а
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відтак розщепити і вивільнити ядро з усіма його латентними тайнощами.
Здається, Сальвадор Далі сказав, що право на експеримент має тільки
той митець, який довів, що в класичній формі уже сягнув висот і бездоганно
володіє усіма поширеними засобами творення. Може, тому поряд із запаморочливими експериментальними проривами поет подає ті вірші, що створені
за всіма ознаками класичної версифікації. Як приклад, наведу один з них.
Я захлинувся рядками про тебе,
про непобачення тут, на війні.
Вклякне окоп, і нікому не треба
буде рядків, але треба мені.
Я у степу – більш живучий, ніж риби:
кулі вже також хочуть, щоб жив.
Був би хоч магом, перетворив би
Кулі та дрони – на бджіл і вужів.
Вже попередня поцілувала
в бронежилет – упилась, не скавчить:
мало тій кулі? – ні, снайперу мало,
що у Ростові учився «мочить».
Все ж захлинуся рядками про тебе,
А не летючим свинцем, що свистить.
Строфи – надійний зв’язок – через небо:
Може, й тебе десь рядок захистить
(«Зв’язок через небо»)
Однак працювати з канонічними формами для поета означає тупцювати
на місці, а йому хочеться стати на порядок вище, обживати ще незвідані й не
займані простори. А шлях у тому напрямку він бачить один – це робота зі
словом і звуком. Звідси ось такі несподівано-сподівані знахідки і відкриття:
… «У домі Бетховена підлога скрипить, підлога скрипить, а музика спить.
Скрипки – в домовинах футлярів. Смички, як ткачі, тихо музику тчуть, яку
лиш глухий, може, здатен почуть – підшкірно, як гул капілярів…»,«Нам постіллю – краща з пустель», «…Ну, як ти париш, / Париже! Пари ж…// До неба
підколотий кнопкою Ейфеля!..»,«Ви – при чині, а ми причинні: прижились
при сирому шанці… Ви при штабі і при дівчині, і при шансах… у преферансі».
На пошуки поліфонічності націлює читача вже сама назва збірки «З
ким МІСто говорить», де ключове слово «місто» можна прочитувати двояко: і як назву поселення, і як «МІС-то», тобто дівчина. Від цього й маємо
відштовхнутися.
Але що прикметно і що відрізняє Бондаренка від інших апологетів експерименту, таких як, скажімо, Андрій Підпалий чи Сашко Хоменко, то це
його соціально-політична заангажованість, виразні патріотичні акценти і
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зануреність у саму гущу життя. «Штука для штуки», «чисте мистецтво» – не
для нього. Навіть, зосереджуючись на слові, працюючи з ним як з податливим матеріалом, він досягає того, що воно не затінює змісту, пізнавальної і
виховної функції, якою поети-естети і мовні пуристи зазвичай гребують.
Як це йому вдається, я не знаю, бо це належить до вічної загадки таланту і…
любові. Але в нього головний наголос ставиться не на віртуозній грі, розкладеному на окремі склади слові й експериментальній техніці вищого порядку,
а на таких болючих для кожного українського серця словах, як «ГУЛАГ»,
«Чорнобиль», «війна», «майдан», «полон»…
Треба бути справжнім, а не показним патріотом, самовіддано любити ту
землю, на якій живеш, щоб створювати ось такі щемливі й надривні вірші,
які в той же час не позбавлені мистецької гри на рівні слова і звуку.
Ми забули, що руки –
у нас не лише для гранати.
І що губи не тільки для слів,
А іще для цілунку…
……………………..
Для могил і позицій
землі не забракне, мій брате…
Не забракне й обрядів,
тим більше – принад.
З цього високого ряду й поезії «Москованьки», «Зв’язок через небо»,
«Шанси чинів і шанці бійців», «Ніж і ніжність», «Молитва молодої», «Хрещення Хрещатиком».
Збірка «З ким МІСто говорить» – своєрідний поетичний щоденник
митця, який багато подорожує світом, колекціонує міста і людей, враження
і образи, події і емоції. Його мандрівні дороги пролягають через Париж і
Рим, Бонн і Кельн, Венецію і Єрусалим, прифронтові Бахмут, Краматорськ,
Слов’янськ, Сєверодонецьк, а ще Одесу і Львів, Адріатичне і Мертве моря,
Сену і Ніл, степ і гори…
Але маємо подорож не тільки в просторі, а в часі, занурення в праісторію
і передусім зарубинецьку культуру, коли ще безроздільно владарював світлоносний бог Ра, у ті благословенні часи, коли вперше обживалися береги
пресвятої Почайни, яка слушно «вважається нашим Стіксом», бо «розділяла
нам світи, перш ніж Йорданом нашим стати».
…А цікавіше – ще давніше:
наскільки родичі близькі нам
жили тут в другому столітті
до нашої (це ж треба) ери,
чиїх 66 домівок
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вже розкопали копачі?
Й чому поселення те давнє
трьома овалами постало
отут в часи зарубинецькі,
а в… восьмому столітті зникло?
Чи так Почайна із Дніпром
несамовито розливались,
що підштовхнули старожилів
десь вище – аж до княжих гір?
Розмова про будь-яку книжку має сенс тільки тоді, коли автор виробив
свій неповторний стиль, який неможливо сплутати з жодним. Стиль, якщо
він є, то завжди неповторний, не схожий на будь-який інший, існуючий у
літературі, його впізнаєш і відзначаєш одразу, що називається, з першого
речення. Добрих стилістів у нашій літературі не так багато, а серед поетів і
поготів, хоча віршованих збірок хоч греблю гати.
Бондаренко завжди афористичний, несподіваний, глибокий і цікавий. У
нього немає пустопорожніх, зайвих словосполучень, з його текстів не можна
викинути без шкоди жодного слова чи титла. Це той автор, що редагуванню
не підлягає. Безперечно, він сам редагує себе і прислуховується до порад
свого найближчого творчого оточення (без цього, очевидно, не можна), але
у світ пускає тільки довершені тексти, які не порушують його рівноваги і
краси, а підсилюють їх. Про його стилістичну манеру слід говорити як про
оптимістично-вітальну і маєстатичну, але разом з тим і як про катарсисну
та сповідальну, а про кожен з художніх засобів можна написати окреме літературознавче дослідження, настільки вони цікаві й промовисті, несподівані
й продуктивні.
Непросту для сприйняття поезію Станіслава Бондаренка можна любити
чи ні, приймати або не приймати (розшарування тут, по суті, легко прогнозоване), але неможливо заперечити, що це поет виробленого стилю, що
вийшов на той високий рівень поетичного осягнення світу, який доступний
тільки справжнім майстрам.
І все ж кілька принагідних слів про мистецьку лабораторію поета. Найбільш улюблений його троп – алітерація, яка, можливо, не є серцем його
поезії, як у більшості віршників метафора, але в ній найповніше відчувається
її серцебиття: «шанси чинів і шанці бійців», «на ваги тих долонь чи важелі
вагань», «хрещення Хрещатиком». Поряд з алітерацією, часто вертикальною,
поет культивує звукопис і звуконаслідування («дзвонять горобці із таємним
змістом: ци-ві-лі-за-ці-я гряде… бульдозером»), що дозволяють митцеві максимально омузичити текст, тобто добитися мелодійності і кларнетичного
його звучання. І це при всій опірності розщепленого слова! Таким чином, у
поета завжди більше музики, ніж слів. Його звукопис стає нотописом.
Омузичнення – це прийом не зовсім помітний і досі майже не спостере-
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жений, а відтак не досліджений не тільки у Бондаренка, але навіть у його
великих попередників, про яких згадувалося вище, включно з Т.Шевченком.
Музикальній побудові фрази в автора «МІСта…» підпорядковано майже
все, і найтиповішими засобами тут слугує інструментування, яке пронизує
усю структуру збірки, проявляючись у нагромадженні приголосних, протяглості голосних, ритмічному малюнку фрикативних і проривних. А ще поет
доволі активно і продуктивно використовує анафору і епіфору, градацію і
рефрен, чергування фонетичних періодів. Бондаренків звукопис нагадує
своєрідний акустичний пуантуалізм, де кожен мелодійний словоряд сприяє
промалюванню цілісного слухового образу.
До інших улюблених тропів поета належать словотвори («римаруче римаріччя», «завузлився шлях», «сандарможеться», «кровогін», «альма-мачуха»),
оксюморон («підсолоджений біль»), каламбур («що в тебе вранці, дівчино,
в ранці»), внутрішні та скісні рими («вщухла – щогла», «мерт-во-го – його»,
«над всіма Ти є – Гетсиманіє»), а також абсурд, нонсенс, парадокс, перевертання слова чи словосполучення догори дригом, що часто відкриває несподівані смисли і дозволяє відкрити абсолютно нові якості змісту («люблю
ходить по дощу, а дощ іде по мені»)…
Але знову ж зазначу: все це у Бондаренка не самоціль, не експеримент ради
експерименту, не гра словом заради подивування, а для того, щоб створити
певну атмосферу і передати відповідний настрій. Саме на слові «настрій»
хочу зробити особливий наголос. Це поезія, що навіює то світлу печаль, то
ностальгію за тим, що минулося і більше ніколи не повернеться.
Гойдалка скрипить у кутку двора,
маятником ходить годинниковим –
не дива, якби на ній дітвора,
тільки там і близько нема нікого.
Хто ж її заводить о цій порі?
Мабуть, Бог чи вітер легку гойдає,
чи моє дитинство у цім дворі
в шапці-невидимці іще гуляє.
Чи воно без видимої ваги
хоче нагадати, що не відбуте?..
Гойда-гой… Чи зважити до снаги
нетто-брутто помислів? Нетто? Брутто?..
Окремої розмови заслуговують паліндроми Бондаренка, особливість
яких полягає в тому, що вони не тільки максимально позбавлені неминучої
для раків літеральних туманності й важкості, а вщерть іронічні. А це вже,
погодьтеся, знак вищого пілотажу! Чимала за обсягом поема «Вінгран і нар
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гнів» – явище в нашій літературі. На таке сподвигся поки що тільки Олександр Шарварок, скомпонувавши велике епічне полотно «Чар-Драч», хоча
ентузіастів і апологетів паліндромії у нас не бракне, і невтомний Іван Лучук
навіть підготував фундаментальну антологію цього жанру (існує в електронному вигляді і поширюється інтернетом).
Паліндроми Бондаренка хочеться цитувати, вивчати напам’ять, пускати
в мовний обіг, бо це дарує неабияку естетичну насолоду: «Є у ректора рот:
керує!», «Ого, в тазу пуза твого!..», «А катафалк – лафа така!», «Хапа запах
– Хапа за пах!»… Найчастіше в нього це двоє-троє слів, інколи тільки одне,
щасливо віднайдене чи сконструйоване слово, але яке: «Монгологном» (!),
«Мордодром» (!!), «Модосодом» (!!!)…
Сон, сновидіння, хода «по контуру сну», телепатія, візіонерство, річка у
долоні, повітряне метро – це теж із теки поета, який полюбляє все незвичне,
загадкове, трансцедентне і містичне. Як і «веселі танкохоки» (похідне від
японських танку і хоку), де натрапляємо на такі «нетлінки»:
Не гарантує ім’я Мойші,
що мився він частіш, ніж гейша.
Й ім’я Іван не гарантує,
що це вже чистий
співвітчизник.
Невичерпність фантазії у поета справді як в Олега Шупляка, а пльонталізм (часто свідомо юродивий) як в Івана Марчука, а мольфарство як у
Сергія Якутовича.
А ще для нього характерні невситимі пошуки нових ритмічних малюнків і новаторських форм, спроби ввести в літературний обіг нові жанрові
форми і види. Він охоче використовує римовані матриці, білі вірші, верлібр
та римовану прозу (найчастіше у поемах), але ніколи не повторюється, чим
нагадує молодого П. Тичину. Ось зразок таких цікавих мелодійних знахідок:
Ще Єрусалим не пересолив
моря Мертвого,
не підсолодив ще Єрусалим
горя терпкого.
Між твоїх олив я в твоїй руці
На долоні весь,
Саде Світовий, дай ще дорости
До твоїх небес!
Поет охоче малює словами свої численні автопортрети, і в цьому немає
якогось особливого марнославства чи самолюбства, бо це теж прояв тяглості
культурологічної традиції: від Шевченка до Ігоря Римарука. Справжній поет
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завжди залишає свій портрет на тлі доби, адже врешті-решт – це образ душі.
З цього приводу варто процитувати такі рядки:
Я сам… із дат печалі:
ще з немовляцьких літ
в домах колиски чалив
нам землетрусом світ.
Хоча життя прикраси –
цю Жінку, Місто, ліс –
не випадало красти:
сам Бог усе приніс.
…Не рекрут я, не ректор,
не маршал, не солдат –
скоріш… пунктирний вектор,
оскільки сам із дат.
С. Бондаренко – урбаніст, поет Міста, жертовно відданий йому до
останнього фібра душі. Як корінний киянин, він невтомно оспівує своє
місто, підземку, озію і робить це, сказати б, з якимось особливим смаком і
чудернацькою вимисливістю філолога-пуриста та невтомного колекціонера
рідкісних та рідковживаних слів:
Кирилицю вулиць вивчив,
в глаголицю гулу шугав я
і щастя твоє (через «Щ»!),
як матрицю роду, зчитав я –
із вікон в домах: у томах,
зчорноблених аж по легені.
Все ж, Києве, ти не з невдах –
скоріше, потерзаний геній.
Поет вражає тонким розумом, бездоганною роботою мислі, але його слово
незмінно осяяне вогнем серця, яке не підноситься над розумом, не затінює
його, а гармонійно з ним поєднується-співіснує, тому його поезія не просто
вражає, спонукує до повернення, а зворушує, хвилює, щось посутньо змінює
у тобі, а отже, й світі.
Петро СОРОКА,
Петриківський Ліс
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ДИТЯЧІ СЮРПРИЗИ
ВІД ЗНАНОГО ПИСЬМЕННИКА
Рідкісним, особливим майстром оповідання, новели на Чернігівщині,
та й в Україні, є прозаїк Михась Ткач. Ось тому його останні книги не випадково відзначені однією із найвищих національних літературних премій
– Олеся Гончара. На всеукраїнському рівні члени журі помітили і відзначили, що у літературі працює високого таланту художник слова, прозаїк з
Чернігова Михась Ткач. Саме цей письменник, а особливо ж – його вихід
товстих, запоминальних, яскравих, цікавих книг – то справді було подією
у літературному і мистецькому житті Чернігівщини, де письменника найбільше знають, у нього, без перебільшення, є десятки тисяч шанувальників
художніх творів.
Великий читацький інтерес викликала і книга для дітей Михася Ткача
«Зимові сюрпризи» (м. Ніжин, видавець М. М. Лисенко), яка прийшла до
читача у гарному, яскравому поліграфічному оформленні. І тут постаралася
Наталя Риндіна, яка, знаючи дитячу психологію і дитячі смаки, створила
цілу галерею дивовижно досконалих і вкрай необхідних малюнків, які не
просто допомагають розкрити зміст книги, а вони її зробили більш цікавішою та легшою у читанні самих малюків та у дуеті – мам з дитиною. І вихід
цієї книги – це ще є одним доказом, що найкращий із старшого покоління
прозаїк Михась Ткач залишається вірним малому жанру, а саме – новелі, у
написанні якої він є неперевершеним майстром на Чернігівщині і в Україні.
Насправді «Зимові сюрпризи» – це повістина. І щоб легшою вона
була, не стомлювала дітей і батьків у читанні, письменник зробив досить
правильний вибір – написав її у новелах. Головна героїня дитячої повісті –
маленька Гафійка, якій інтуїція підказувала, що буде якась новина. Мовляв,
про такі мама говорила. І вже невдовзі дівчинка зраділа – прийшли батько з
матір’ю. І в тата на руках помітила, загорнуте у біленьку ковдру ще й голубою
стрічекою перев’язане, маленьке немовля. Від подиву дівчинка подумала:
«Оце так новина!» Пізніше вона дізнається, що то їй батьки подарували
маленького братика, якого назвуть Романом. І радощів у неї не було меж.
Як тільки прокидалася уранці – відразу до потішного братика. Так уже він
її притягував, так його полюбила. Та коли виходила на вулицю, то й малим
Сергійкові, Лесі, іншим своїм товаришам хвалилася новиною, що у неї братик. «Де ж він узявся», – запитували. «У лікарні дали…» У дітей потім були
прогулянки на санчатах, знайомство з Ромчиком. Та згодом і мама поїхала
автобусом до бабусі у село, забравши з собою малюка, і Гафійка годинами
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просиджувала біля вікна, чекала на матір, що ось-ось вона з’явиться. А потім
стала хвилюватися, переживати, як же вона завтра батькові буде готувати
сніданок, умикати газову плиту. Це ж саме він призначив її куховарити.
«Сама ж не зможу. Газ не запалю ніколи. Ще маленька…» І пригадала, що
це зможе зробити татусь. Та потім вирішила, що варто би їй пошити красиву
сорочечку братику Роману. Уявляла
с
його
у новенькій обновці і так уже раділа,
й
що
щ не помітила, як і заснула. Батько сам
сніданок
зготував. Ходили до кінотеатру
с
мультики
подивитися, а наступного дня,
м
побувавши
надворі, вона захворіла, тому
п
що
щ скидала пальтечко. Потім були дні, коли
Гафійка
прогулювалася, ходила в гості до
Г
дяді
Миколи. А одного дня тато пішов на
д
пошту,
забрав посилочку від бабусі Мотрі,
п
яка
я всього надіслала для Гафійки: і цукерки,
і кольорові олівці, і стрічку голубу в чорну
краплинку.
«Усе, що Гафійці треба, надік
слала
бабуся. Наче знала. Та батько повідос
мив,
що бабуся повинна внучці надіслати і
м
червоний
шарфик. «А де ж шарфик?» – не
ч
терпілося дівчинці. Тато вдруге почав переглядати пакунки – нема шарфика.
Стільки всього бабуся прислала, а шарфика нема! – От тобі й на! – каже
тато. – Може, бабуся забула покласти. Думала і забула. – Не могла вона
забути! – ручається за неї Гафійка. Почали ще раз переглядати. Глядь – на
самому дні ящика лежить непомітно пакуночок. Розгорнув його тато – у
Гафійки засвітилися очі. Шарфик справді був червоний, з білою бахромою
та голубим зайчиком». Радощам не було меж. Обоє раділи, яку ж тільки
гарну річ надіслала бабуся. «А коли навтішалася Гафійка тим шарфиком,
то відійшла від дзеркала та й каже: – Тільки, тату, я його поки не буду одягати. – Чого? – Він тоді буде новенький». Саме так, психологічно точно,
потішно і весело вибудував сюжет і діалоги, передав дитячу поведінку у
повісті письменник. Причому, кожну новелку виписав лаконічно. Їх прикрашають природні діалоги, які позитивно впливають на читачів та книгу
зробили цікавішою і змістовнішою.
Варто зробити й підсумок. Видана книга прозаїка – то справжній сюрприз
для маленьких читачів. А досягненням письменника і неї є те, що новели
взяті, а точніше – вихоплені з дитячого життя. Їхні епізоди, фрагменти підмічені прозаїком, не вигадані, не висмоктані з пальця і не взяті зі стелі. А
вже те, що вихоплено з дитячих буднів, воно майстерно, досить художньо,
зі знанням зображено, створено так, як і було у житті. Кожна новела умотивовано завершена, не переобтяжена повторами і зайвим багатослів’ям. Тут
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кожне речення, абзац зайняли гідне місце і відіграють свою роль, впливаючи
на маленького читача. Також усі новели автором виписані щиро, потішно,
цікаво і весело, в деяких місцях – з отим дитячим гумором, про який діти і
самі не знають. І зроблено це психологічно точно. Художність запланована
автором з перших, так би мовити «розділів», помічається і в наступних, аж
до фінальних новел. Причому, автор уміло її робить, не переобтяжуючи
тропами. Вони й не повторюються, що трапляється у дитячих книжках несформованих ще авторів.
Читаєш кожну новелу майстра художнього слова і віриш, що вони або
вихоплені частково з дитинства самого автора, його родичів, або спостережливий письменник збирав такі сюжетики і, не просто записуючи до
блокнота, а довгий період перебував серед дітей, наполегливо вивчав дитячу
психологію, вчинки, історії. А вже потім вони у вигляді оповідок чи завершених новел виписувалися. Та як важливо, що з отих запримічених дитячих
рис, вчинків виходили справжні характери маленьких героїв, дійових осіб.
І не менш важливо – письменник відкривав дитячі тайнощі, загадки їхньої
поведінки. Прозаїк ніде у текстах не затягує дію, а саме цим швидше розвиває сюжет. Відсутня у новелах «жувачка», що робить їх стрункішими і
чітко вибудуваною розповідь. Це ще раз свідчить (і ця книга, й інші дитячі!), що у дитячій літературі працює високообдарований, відповідальний,
талановитий майстер, який у подробицях знає життя дітей і героїв, яких
зобразив у новелах.
Короткі оповідки, а точніше – це новелки, які тісно пов’язані сюжетно,
відзначаються відшліфованим, гідно довершеним лаконізмом, простотою
письма, розкриття психології маленьких героїв. Таку книгу повинна б мати
кожна родина, де є малі діти, кожна сільська і міська бібліотеки та книгозбірні у школах, дитсадках. Адже вона поліграфічно і красиво видана, у
твердій обкладинці, розрахована не тільки для найменшеньких, а й для дітей молодшого шкільного віку. Охоче їх прочитають і батьки, але у дружній
сімейці, де є дітлахи.
Віктор БОЖОК,
прозаїк
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«РОСИНКА КОЖНА БІСЕРОМ СТАЄ…»
Мій друг Анатолій Пилипович Гризун – своєрідний, вразливий, оригінальний. І разом з тим надто ерудований, талановитий і скромний. І хоча
сьогодні він відомий в Україні як обдарований поет, учений, перекладач,
все ж у спілкуванні з ним (а знаю його майже півсотні літ) жодного разу не
почув слово «Я», жодного вихваляння, самозвеличення. А у творчих людей, як відомо, це трапляється частенько. І це в той час, коли від численних
друзів, критиків, поетів, науковців можна почути про нього немало добрих,
щирих слів, у тому числі в різних книгах, періодичних виданнях, у статтях,
рецензіях тощо.
Високу оцінку творчості Анатолі Гризуна дав, зокрема, свого часу лауреат премії Ватикану, письменник Микола Холодний у передмові до книги
«Третє тисячоліття» (Суми, Мрія, 2003): «…Мені імпонує творчість поета,
драматурга, публіциста, літературного критика й перекладача, лауреата
премії ім. В. Мисика, члена Українського козацтва і «Просвіти», доцента
Сумського педагогічного університету Анатолія Гризуна, чиї твори перекладалися російською, киргизькою, болгарською, литовською та іншими
мовами. Я уважно стежу за творчою еволюцією цього цікавого автора і, як
то кажуть, без задніх думок порівняв би його жанрове розмаїття з багатогранною палітрою поетки, прозаїка, драматурга, публіциста, літературного
критика й перекладача – нашої геніальної Лесі Українки».
Сказано сміливо, але справедливо. Анатолій Пилипович цілком заслуговує таких слів, бо в його поезії справді-таки органічно поєднуються
філософська, пейзажна та інтимна лірика і, як зазначив М. Холодний (мова
йде про книжку А. Гризуна «Віче», Київ, Радянський письменник, 1989):
«Ліричний герой збірки намагається осмислити промисел Божий, радіє
життю, яке йому подарував Творець, прагне й сам посіяти золоте зерно в
людські серця, бо так заповідав Усевишній. Тож тривогою переповнена душа
Гризунового героя, який усвідомлює ефемерність нашого життя, мурашину
мізерність людини перед Вічністю:
Народилася ти над Сулою,
Мене ж вигойдав сонячний Сейм.
Наша юність спливла за водою
Під осінні скрики гусей.
Одна лише строфа демонструє нам авторове уміння володіти епітетом,
метафорою, антитезою, народнопісенним паралелізмом…»
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Кому з нас, народжених і вирослих у селі, не відомі оті «скрики гусей»,
мукання корів, кукурікання півнів, ласкаве материнське слово? Все це
відчув Анатолій (народився в селі Жовтневому Конотопського району),
присвятивши тому буттю чимало прекрасних віршів. Звичайно, з-поміж
інших виділяється триптих під назвою «Матуся», який він адресує своїй
неньці Ганні Сидорівні:
Ніби траві без росинки,
Наче бджолі без квіток…
Де твоя літня косинка?
Де твій осінній платок?
Цитую рядки і враз згадую свою матір, усіх
матерів, серця яких сповнені турботою про дітей, навіть тоді, коли вони вже дорослі, мають
свої родини. Мати для нас завжди залишається
найсвятішою, найближчою, найдорожчою, найкращою, наймилішою. Тож, читаючи про неї, перед
Анатолій Пилипович
очима відразу виростає отой святий горбочок на
Гризун
цвинтарі, що в центрі твого рідного села…
Анатолій Пилипович – неперевершений співець природи, і його філософічність навіть в описанні її краси аж ніяк не шкодить естетичній значимості
його творів. Деякі з них звучать так добротно, що викликають асоціації з
класиками. Візьмемо хоча б ось цей вірш під назвою «Банальні весняні
картинки», які нагадують лірику Бориса Пастернака:
Той сніг, що сяяв і зорів, –
Сьогодні – вже мочалка;
І у коханої з-під брів
Вилунює мовчання.
Бурулька вивільняє дах
Од зайвої льодини,
Замість Шопена лине Бах
До кожної людини.
Поет прекрасно розуміє, що єднання людини і природи – це основа
життя. Він твердо переконаний, що саме звідси, з отієї основи – зачудування, замилування природою і щире здивування: наскільки глибинне і
незбагненне все у навколишньому світі. Тож у своїх творах і відкриває істинний дивосвіт, і природа постає персонажем, дійовою особою, предметом
філософських роздумів, іронічних етюдів, суто життєвих спостережень. І
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цілком слушно в одній із рецензій на книгу А. Гризуна «Перстень – Зодіак»
(Суми, Мрія, 2014) Лілія Овдійчук з Рівного зауважує: «Пейзажні замальовки небагатослівні, проте точні. Кольорові мазки чи чорно-білі штрихи
творять цілісну картину природних явищ. В одній фразі «сонце помалу
холоне» – багатозначний образ, який відтворює часові, дотикові, кольорові
враження. Згустки думок і почуттів, які відображають завершальну картину
за часовими фрагментами: від того моменту, як «сонце помалу холоне», до
того, коли «книгу розгорне ніч». І навіть якщо «Грудня портрет проступає у
традиційності рис», то сам текст, окрім традиційності, оригінально змальовує «грудневий наступ»: «Чорні вітри запряже, Став перетворить на сталь.
Діл обтанцює…» Тут і характер, і майстерність, і навіть харизма останнього
місяця року, «якого не жаль».
Звичайно, красу природи оспівували і оспівують багато митців. Але так,
як це робить Анатолій Гризун, без перебільшення скажу, варто повчитися
багатьом поетам. Так, про улюблену письменниками пору року – осінь, він
говорить, що це – «вистраждана збава перемін» та одночасно усвідомлення,
що «…життя коротшає, як день». Спостережливе око поета давно помітило
схожість весни й осені. Можна помітити, що в творах цього автора і настрій,
і колористика, і відчуття дуже близькі (це геніально зафіксувала в поезії
«Талого снігу платочки синенькі» Леся Українка). В Анатолія Гризуна є
поезії, у яких він робить власні відкриття: «Етюди осені нагадує весна»,
«Здавалось під настрій: пізній листопад. Але душа вчуває повесіння. Доранішня погода – злет і спад. Потроху сніговіння й поросіння». Ще цікавіше,
як «осені простір» розширюється до євроазійських меж: «На всій Євразії
передчувають осінь: Народи, птахи й косі зграї риб».
Це ми ведемо мову про книгу А. Гризуна «Перстень – Зодіак», про
яку надто схвально відгукнулася критика. Бо й справді вона не залишила
байдужим кожного, хто її прочитав. Зокрема, привертають увагу у збірці
вірші, які можна назвати пейзажно-екологічними. Автора непокоїть те, що
світ став синтетичним, навіть природа, бо все взаємопов’язане на землі,
тому й зазнає згубного впливу цивілізаційного раю. Одночасно А. Гризун
позиціонує себе як романтик, невиправний оптиміст (хоча в житті він дещо
інший) і життєлюб: «Як після грипу чи застуди Постану на торпеди лиж,
довкола битимуть етюди – Ув образи хапай їх лиш!».
«Філософські мотиви є наскрізними в багатьох поезіях збірки «Перстень – Зодіак», – зазначає в одній з рецензій вже згадувана Лілія Овдійчук
(Рівне). – Наприклад, що таке життя людське – «це верховини й схили.
Дні – іскринки з-під копит коня, Що несе до човника могили… Хтось
там перекоси всі рівня…» У філософському контексті осмислено знакові
постаті української і світової історії та культури: серед них – Тарас Шевченко, Рафаель, Леонардо да Вінчі, Чингіз Айтматов, Римський-Корсаков.
Предметом поетичних роздумів є людина – симбіоз добра і зла, цілісної
дволикості. Велич людини пізнається справами, талантом, тим спадком, що
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вона лишила нащадкам: «За наявності великої людини Постає величною
земля». В ідейно-тематичній сув’язі з іншими текстами перебувають поезії,
що розкривають культурне надбання людства, твори світочів: художників,
композиторів, письменників, скульпторів».
Анатолій Гризун є автором дванадцяти поетичних збірок, кількох вагомих наукових робіт, п’єси «Був Маяковським», яка, на жаль поки що так і
не знайшла сценічного втілення. І, як на мою думку, особливо яскраво його
талант розкрився в поезії. І про це ще раз засвідчує одна з останніх його
збірок «Джинсове небо» (Суми, Мрія, 2016). Укомплектована з чотирьох
розділів, нова книга поезій Анатолія Гризуна продовжує цикл задуманого
ним ліричного багатокнижжя, започаткованого попередньою збіркою поезій «Перстень – Зодіак». І в своїй книжці «Джинсове небо» А. Гризун в
ліричному аспекті осмислює та узагальнює будні нашої мінливої сучасності,
картини неповторної природи, роздумовує над історичним минулим та
його уроками. Є вірші, як і в попередній збірці, також інтимні та сугестивні.
«Джинсове небо» (і в цьому переконується кожен, хто з нею ознайомиться)
– це пошуки і знахідки нових виражальних форм, свіжих рим і обертонів.
Це – ручаї різної мови з широким вкрапленням авторських словотворів.
Читаєш вірші нової збірки і відчуваєш: А. Гризун був і залишається
експериментатором. І як сказав про нього письменник Микола Гриценко
(Київ): «Вчувається, що поета нудить від монотонності класичного стилю
(хоча йому не зраджує) і він, вірний класичним моделям вірша, огранює його
словами-новотворами, порушує розмір, додає «зайвий рядок», виокремлює
акцентові строфи так, що вони видаються вежами.»… Робить це він шляхом
інтуїтивно-природнім, а не штукарським, на що хворіють багато наших поетів. А. Гризун і в експерименті зі словом – справжній».
Усі чотири розділи збірки «Джинсове небо» – «Житейські філософеми»,
«Заангажовані мотиви», «Нова гравітація», «Хроніка заосіння» – це розкриття в розмаїтті настроїв і почуттів, а ще нашого непростого сьогодення.
Книга ще гаряча злобою дня. Автор вихлюпує, часом вивертає почуття,
викладає думки, що є реакцією національно притомного українця на ті виклики, які були кілька років тому в столиці на Майдані і які, на жаль, маємо
сьогодні в Криму і на сході України. Хвилюючими і злободенними є рядки
з вірша «Монолог ветерана кількох воєн», який я хочу навести повністю:
Що?
Знову будувати дзот,
Як у війні тій з німаками,
Бо танець мін –
Страшний матлют –
І кров аж піниться струмками?
Війну цю вигадав гібрид

Рецензії, критика

173
Із панібрата й псевдократа.
Він у століттях остогид
І знов прийшов –
палає хата.
Це горе нації?..
Москаль
На рідну землю непохилу
Приніс заіржавлений рискаль
Копати нам страшну могилу.
Судитиме Синедріон
Відлюдника і супостата
За Іловайськ, за стадіон,
Де не футбол –
а лиш прокльон,
За крах летовища –
вогонь
Поймає Крим – країну свята,
Бо крівцею земля заллята.
…Закінчиться Армагеддон:
Дослухайтесь упівця-тата.

Упертим бажанням докопатися до прихованої глибинної суті слова позначено багато поезій Анатолія Гризуна. Показовим у цьому відношенні є
вірш «Зона АТО», де кожен катрен, кожен рядок, кожне слово є не пустим
звуковим брязкальцем, а глибоко вмотивованим, і разом з тим – філософсько-актуальним змістом.
Ось вони й зустрілись – дві Вкраїни,
Котрі відбивались цілу ніч,
Русич і хозарин?..
Це наївність.
Екскурс з одинадцяти сторіч?..
Поклик вічності і сьогодення клич,
Правда в іншім:
човнова двобокість
В одного вкраїнського єства.
Весла рук на відстані широкі
Розпростерлися, –
хай линуть роки,
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Солідарність кожного жива.
А сьогодні цей і той готов
Бачить одноколір –
свіжу кров.

Сьогодні ми багато говоримо про необхідність входження красного
письменства в європейську культуру. І поет Анатолій Гризун не галасує з
цього приводу, а скромно і надійно робить свою справу, пише твори душевно
і майстерно, не називаючи імен та реалій Європи, США тощо. Та головне,
що в катренах тих – турбота, хвилювання за долю країни. Ось як у вірші
«Україна у світі» (книга «Джинсове небо»):
Понад кроною йдуть літа,
Як оті театральні відслони.
Але завжди мене огорта
Біль душевний гірко солоний.
Нам складати історії звіт
Не поможуть ні Сорос, ні Хаммер.
Україна – непізнаний світ
В дикім святі прихованих камер.
Отже, «Джинсове небо» – дванадцята книга поета. А перша під назвою
«Десниця» вийшла друком ще в 1972 році у харківському видавництві
«Прапор». Добре пам’ятаю як Анатолій радів цій події (видати в ті часи
тоді книжку, згодьтеся, було непросто). Та молодий поет доклав немало зусиль, щоб у першої «ластівки» був щасливий політ. І він дійсно був удалим.
А. Гризун почав працювати плідно, серйозно, а головне – творчо, що з часом
і принесло йому успіх, заслужене визнання.
Пригадую, як наприкінці шістдесятих – початку сімдесятих я працював
у молодіжній газеті «Червоний промінь». Анатолій Гризун, будучи студентом Сумського педінституту, частенько приходив до редакції, приносив
свої вірші, статті, рецензії. І вже тоді ми, працівники молодіжки, помітили,
що в цього студента є перспектива, що він обов’язково досягне вершин у
творчості. Так і сталося. Наступні поетичні книжки, які почали виходити у
видавництвах Києва, Харкова, Сум, підтвердили, що ми не помилилися. З
кожним роком поет набирав розмаху, зростала його творча майстерність. І
це яскраво засвідчили його книжки «Розкрилля» (1976), «Високосний рік»
(1983), «Віче» (1989), «Космос» (1994), «Новотвори» (1998), «Третє тисячоліття» (2003), «Озимина» (2005), «Золоті асонанси» (2008), «Скоропис
мигавиці» (2010), «Перстень – Зодіак» (2014), «Джинсове небо» (2016).
Нині готуються до друку нові поетичні збірки.
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Звичайно, важко в одній статті проаналізувати всі вагомі доробки нині
відомого поета з Сум Анатолія Гризуна. Хоча і в його творчій біографії йшло
все не так рівно, безболісно. Про це він сам пише у «Авторському слові
до читача» (збірка поезій «Золоті асонанси» (Суми, «Мрія», 2008): «Мій
поетичний шлях, незважаючи на те, що я почав віршувати ще з дитинства,
склався досить таки нерівно. Це, між іншим, зачепило багатьох письменників, хто почав друкуватися і видаватися за тоталітарного режиму. Влада,
мимоволі пропустивши «шістдесятників; вдарила по нас, постшістдесятниках, на десять-п’ятнадцять років молодших за тих, хто залишився в покоління хоробрих. Крім того, я все життя живу не в столиці, а на периферії,
де літераторам було ще скрутніше. На таких легше організувати ганебну
закриту рецензію чи публічний рознос у пресі – не прийде скаржитися, не
влаштує сварки».
У цій же передмові Анатолій Пилипович зазначає, що він ніколи не
гнався за кількатомним вибраним, як це роблять багато письменників, а
«в підсумковий період свого життя вирішив зустрітися з читачами новими віршами, а ідею видати вибране чи кількатомник, залишаю для часів
майбутніх, у які також хочеться вірити, що вони будуть сприятливими для
письменника».
«Мої зацікавлені читачі, – писав далі А. Гризун, – звичайно, розуміють,
що ані вибране, ані навіть повне зібрання творів поета не буває абсолютно
повним. Адже стільки віршованих строф згорає в його душі, у тій розмові
творця самого з собою, так і не вийшовши на гора».
Згорають, безумовно, далеко не всі рядки в будь-якого поета. А тим більше у такого талановитого, правдивого у слові поета, як Анатолій Гризун. А
справедливі люди не є сторонніми спостерігачами, вони миттю беруть на
своє озброєння все те, що припадає до душі, що на їхній погляд зацікавить
будь-якого читача. Ось тоді й з’являються рядки, які не залишать поза
увагою шанувальників слова. Як ось:
Росинка кожна бісером стає,
Травиці залишаючи вологу;
Ця осінь – геніальний кутюр’є,
Що простягла тканини на дорогу…
Барвисту, застрокату і ясну
Він цього ранку викроє кошулю;
Хай хтось тепер оплакує весну,
А я вже в кольорах порозкошую.
Поета надихали на це довколишня чарівна природа, твори «шестидесятників» Ліни Костенко, Василя Симоненка, Миколи Вінграновського,
Івана Драча, Бориса Олійника та інших митців, які демонстрували в той
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час істинні зразки художнього стилю, принесли в поезію гостро національні
мотиви, стали обличчям всієї української поезії, хоча буквально через кілька
років піддалися гонінням та переслідуванням.
Не кращими для митців були і наступні роки. «Семидесятники» теж
творили в умовах посиленого тиску на все національне і художньо-вартісне. Саме на цей час і припадає справжнє входження в літературу Анатолія
Гризуна. В одному з віршів він писав:
Мене навік любов’ю запліднила
Ласкава ця натомлена земля,
Над нею тиха осінь розкриля
Свої величні, молоді вітрила.
Не випадково рідний край поет називає «натомленою землею». Бо й
цей край зазнав знущань і поневірянь, зазнали їх і близькі родичі Анатолія
Пилиповича. «Мій батько, Пилип Омелянович, – писав він у своїй автобіографії, – був помічником бухгалтера Дубов’язівського відділення цукрорадгоспу. Мама, Ганна Сидорівна, працювала колгоспним листоношею
в Жовтневому. Батько, з так званих розкуркулених, зазнав усіх злигоднів
тоталітарного режиму. Його батька, мого діда Омеляна Олексійовича, який
був бідняком, але не поспішав у колгосп, вивезли в Сибір і знищили. Батькові ледве вдалося закінчити три курси технікуму у Феодосії. Застала війна
– вивезли до Німеччини, був остарбайтером. Оскільки його та молодшого
на чотири роки брата Ваню вважали куркуленками, шлях був перерваний.
Виховували їх далекі родичі, недоїдали. Мали погане здоров’я. Ваня помер
від туберкульозу у двадцять п’ять років, а батька мого сухоти скосили у
сорок дев’ять».
Згадує А. Гризун у своїй автобіографії, що школу закінчував у сусідньому
селі Карабутів, оскільки в Жовтневому була тоді восьмирічка. По закінченні середньої школи працював у Липоводолинській районній газеті на
посаді літпрацівника. Згодом з відзнакою закінчив Сумський педінститут
(нині – університет), аспірантуру Київського педінституту і докторантуру
Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Має науковий
ступінь кандидата філологічних наук і вчене звання доцента. Тривалий час
працював у Сумському педінституті (нині – університет), а перед цим – на
обласному телебаченні.
«Писати я почав з дитинства, – пише у своїй автобіографії А. Гризун. –
Мої перші вірші друкували районна й обласна газети, газета «Зірка», журнал
«Піонерія». Був учасником семінарів молодих літераторів-старшокласників, які проводила Спілка письменників та Міністерство освіти УРСР із
середини 60-х років минулого століття. На все життя запам’ятав керівника
наших семінарів, відповідального секретаря комісії по роботі з молоддю
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Володимира Яковича П’янова. Згодом його «пішли» за вільнодумство. З
багатьма учасниками тих семінарів зв’язки обірвалися – і тільки із Сергієм
Білоконем, доктором історичних наук і кандидатом філологічних наук,
лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, ми залишилися
друзями на все життя. Тепер часто згадуємо колишніх «семінаристів», які
вже за вічною межею. Це Михайло Саченко, Іван Іов, Наталка Нікуліна,
Світлана Жолоб, Петро Марусик, Вадим Бойко, Василь Моруга, Лідія
Говорецька (в заміжжі Дунаєвська)».
З душевною теплотою у наших бесідах Анатолій Пилипович частенько
згадував блискучих перекладачів – кролевчанина Миколу Лукаша та чернігівця Григорія Кочура:
А мені так болить ця відсутність –
Неповторного просто нема.
І тепер наша нива, по суті,
Залишилася напівніма.
З такою ж шаною і повагою він ставився і до відомого поета-байкаря і лірика Павла Ключини, якого вважав не лише земляком (народився той у селі
Великий Самбір Конотопського району), а й своїм учителем на літературній
ниві. Річ у тім, що свого часу Павло Ключина (справжнє прізвище Ключник) учителював у тій же Карабутівській школі, яку закінчував Анатолій
Гризун. Разом з тим Павло Ключина активно дописував до обласної газети
«Ленінська правда». Так ось 11 листопада 1964 року в цьому періодичному
виданні з’явилася публікація, яка називалася «Наймолодший з молодих».
І мова в ній ішла саме про героя нашої розповіді.
«Звати його – Анатолій Гризун, – писала газета. – Він наймолодший з
поетів, які друкувалися на сторінках нашої газети. Йому ще тільки шістнадцятий минає... Вірші почав писати ще в п’ятому класі. Спочатку стінні
газети «друкували», а потім конотопська районна газета надавала місце. А
там і київський піонерський журнал та газети познайомили його, юного
поета зі своїми читачами. І я оце насмілився рекомендувати кілька віршів
Анатолія Гризуна в обласну газету. Та як же і не рекомендувати, коли Анатолій – уродженець сусіднього Жовтневого, учень нашої школи, хороший
учень! Навчається в 10-му класі. Активно працює як позаштатний кореспондент районної газети.
Та головне – вірші. Про них мова. Що я скажу про вірші Анатолія Гризуна? Вони свіжі, образні. Автор усе сприймає по-своєму, все бачить в образах.
І слова шукає свої – вагомі, дзвінкі. Хочеться сказати Анатолію Гризуну:
«Хай щастить тобі в путі!»
Що ж, вчасно підмітив творчу струнку у свого учня знаний у нашому краї
(і не тільки!) байкар і лірик Павло Ключина. Бо вже з ранніх літ у юного
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Анатолія Гризуна прорізався талант поета. І про це яскраво засвідчують
ось ці рядки з вірша, який був надрукований в журналі «Піонерія», коли
хлопець навчався ще в сьомому класі:
Обелісками солдати піднялись
На землі, де чебреці та м’ята,
Душу протинаючи наскрізь
Болем, важчим черги автомата…
Мовою безслівною вони
Закликають стати на сторожі;
Щоб вогонь підступної війни
Не затьмарив днів моїх погожих.
Щоб синіла барвінкова вись,
Сонце усміхалося високе,
Обелісками солдати піднялись –
То вони чатують мир і спокій.
То був початок. А сьогодні ми знаємо Анатолія Гризуна як відомого
поета і на Сумщині, і в Україні. Дванадцять добротних поетичних книжок
говорять самі за себе. Недарма ж він є лауреатом всеукраїнських літературних премій – імені Василя Мисика та Олександра Олеся. А ще ж ми
знаємо Анатолія Пилиповича як прекрасного критика, літературознавця,
публіциста, драматурга і перекладача. Його вірші, наукові та публіцистичні
твори перекладалися російською, білоруською, болгарською, киргизькою,
литовською, польською, кримськотатарською мовами. Доробки Анатолія
Гризуна друкувалися не лише в Україні, а й в Англії, Білорусі, Болгарії,
Вірменії, Голландії, Киргизії, Литві, Німеччині, Польщі, Росії, США.
І тут доречно буде сказати, що надто високу оцінку отримала збірка
фризької поезії «Над озерами білі вітрила», що вийшла друком у Києві
1997-го року. То – переклади з фризької поезії Анатолія Гризуна, спільно
виконана з професором Київського університету Юрієм Жлуктенком. Лауреат Міжнародної премії імені Володимира Вінниченка (США) Сергій
Ткаченко в одній зі своїх рецензій зазначає:
«Видання повноцінної антології невідомих нам поетів абсолютно незнаної європейської літератури було справжнім мистецьким подвигом, якого
наша критика і «прогресивна громадськість», звичайно ж, не помітила. Та
сама публіка, що так любить кричати: «Україна – це Європа!»
Заслуговують на повагу (і увагу!) також фундаментальні роботи-монографії А. Гризуна, присвячені дослідженню філософської лірики («Поезія
концептуальної думки» (2007) та сугестивної – «Поезія багатозначних
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підтекстів» (2011). На останній з них хотілося б зупинитися докладніше.
В цій об’ємній монографії автор обрав предметом дослідження сугестивну
поезію ХХ століття, яку розглянув в історико-літературному й теоретиколітературному аспектах. Уперше у вітчизняній філології поставлено мету:
з’ясувати ґенезу, еволюцію та поетику сугестивної поезії в історичному
аспекті й по можливості виробити теоретичну базу цього явища.
Критика схвально відгукнулася на цю роботу. Так, професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія
Сковороди Ганна Токмань писала: «Гризун-дослідник торує стежки до означеної мети, а саме: розглядає історію писання в дотичних до теми працях і
літературознавців, і лінгвістів, пропонує теоретико-літературні основи розуміння сугестивної поезії як цілісності, на численних прикладах художніх
текстів розглядає конкретику оприявнення сугестії у творчості українських
авторів, зіставляє їхні набутки з поетичними зразками зарубіжних авторівсугесторів, окреслює завдання перекладача навіювальної поезії, узагальнює
проведені текстуальні аналізи, дійшовши конкретних історико-літературних
висновків. А. Гризун простежив розвиток поетичної сугестії (вплив на волю і
почуття людини; навіювання. – П. Н.) від фольклору до сучасної української
поезії. Зразки усної народної творчості, які він дібрав, мають сугестивний
характер, що його зберігали й розвивали наступні покоління українських
поетів. Особливо цікавою є спроба аналізу Шевченкової поетичної сугестії.
Дослідник стверджує, що «саме на базі блискучого освоєння жанру елегії,
подальшого його розвитку та вдосконалення прийшов Т. Г. Шевченко і до
створення зразків сугестивної поезії».
Що стосується великого Кобзаря, то йому Анатолій Гризун присвятив
багато своїх творів, особливо поетичних. Назву хоча б один з них під назвою «Сосна в Лихвині» (саме тут, на нинішній Лебединщині, росте сосна,
біля якої відпочивав Т. Г. Шевченко, коли в 1859 році відвідував родину
Хрущових). Він пише:
Тарасова тінь
З-під гілчастих квилінь
Мов порина в голубінь…
Ліком од лих –
гальби пінистих вин,
Виклик світильникам –
ця свічка – сосна;
Скерувавши до вічності –
Зелен-Лихвин,
Небосинь вона розтина
І від того скапує сонця мускат,
Все – трава і хвоя – довкіл п’яніє.
А Кобзар питає себе:
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Де мій кат?
Може, зараз він скверно діє?
Знов мене в казематі
угледіти сміє?

І поетичні, і прозові твори Анатолі Гризуна були високо оцінені поважними письменниками, критиками. А сам друкував рецензії на книги своїх
колег на шпальтах журналів «Вітчизна», «Дніпро», «Прапор» та інших.
І ще кілька слів про вже згадувану п’єсу-трагедію «Був Маяковським»
(сценічна назва «Ласо на мустанга»), яка ще в 1993 році була схвалена Міністерством культури України до постановки в театрах та, на жаль, й досі
ніде не виставляється, хоча, як на думку фахівців, вона цілком заслуговує
того, аби була поставлена, наприклад, у тому ж Сумському академічному
театрі драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна.
Анатолій Пилипович сьогодні у розквіті творчих сил. Він друкується
в різних виданнях, зокрема в альманасі «Слобожанщина», журналі «Літературний Чернігів». До речі, і головний редактор Михась Ткач, і член
редколегії цього журналу Володимир Сапон дуже високо оцінюють твори
сумського поета Анатолія Гризуна, які він надсилає до Чернігова і які регулярно друкуються в цьому виданні. «Сумщина має пишатися таким обдарованим поетом, – сказав мені В. Сапон про А. Гризуна, – а «Літературний
Чернігів» із задоволенням друкує його твори. В особі цього неповторного
автора ми бачимо не просто талановитого поета, а й психолога, чудового
знавця рідної мови, людини, якій не байдуже наше складне сьогодення».
Справді, Анатолія Пилиповича Гризуна важко уявити без активної
життєвої позиції, громадської діяльності. Він обирався депутатом Сумської
міської ради, активно співпрацював з місцевим осередком «Просвіта», регулярно відвідував заходи, що відбувалися в обласних театрах та філармонії.
Звичайно, можна б ще довго розповідати про мого друга, істинного
творця з його насамперед високою поезією, гострою публіцистикою, глибоко
психологічною драматургією, ґрунтовною і об’єктивною критикою.
Петро НЕСТЕРЕНКО,
м. Суми

Як стало відомо редакції журналу «Літературний Чернігів»,
Анатолій Пилипович Гризун після тяжкої хвороби на 70-му році
пішов із життя.
Висловлюємо співчуття близьким та рідним, його друзям.
Земля пухом, талановитий поете.
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×ÅÐÍIÃIÂ
ДОНЬКИ-МАТЕРІ

Ще з дитячих років пам’ятаємо рольову гру «доньки-матері», яка імітувала доросле сімейне життя, за радянських часів дивилися мелодраму
С. Герасимова з тією ж назвою. А скільки життєвих проблем, конфліктів
часом виникають між ними! Рідня та близькі лише зітхають: що поробиш
– «доньки-матері»…
Та все це не про наш випадок… У нашій історії мама Люда народила донечку Юлю, яка вже у чотирирічному віці проявила хист до музики. Для
таких обдарованих дітей, як Юлія Грицун, життєво-професійний шлях
проторовано іншими. Так і у неї – музична школа, Чернігівське музичне
училище імені Л. М. Ревуцького. Потім навчання у Харківському інституті
мистецтв імені І. П. Котляревського на кафедрі композиції у видатного українського композитора, проф. І. К. Ковача. Після навчання вона залишається
в Харкові, працює в університеті. Харківський період життя був наповнений
творчими здобутками. Ю. Грицун стає лауреатом багатьох міжнародних та
всеукраїнських конкурсів.
У 2000 р. її приймають до Національної спілки композиторів України.
Згодом талановитий музикант здобуває науковий ступінь доктора філософії
в галузі мистецтвознавства.
Творчий доробок композитора охоплює майже всі музичні жанри: дитяча опера-казка «Гусі-лебеді», кантата «Благослови, Боже!» для хору та
ударних інструментів, твір «Весільний обряд» для меццо-сопрано, читця
та камерного оркестру, «Чотири грані страшної трагедії» – пам’яті жертвам
голодомору 32-33-х років для камерного оркестру та читця (слова Сергія
Навального), твори для оркестру (симфонічного, камерного оркестру народних інструментів), хори, інструментальні твори, романси та пісні, музика до
театральних вистав. Написана музика до більш як сорока вистав, які йдуть
у багатьох містах України (Києві, Харкові, Івано-Франківську, Чернігові,
Донецьку, Чернівцях, Запоріжжі, Полтаві, Кропивницькому).
Пісенний репертуар Юлії Грицун різноманітний. Її твори звучать на щорічних всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах у виконанні
як юних, так і професійних музикантів.
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Однак таємнича сила тягнула її до Чернігова, бо так вимагав невидимий
зв’язок з найріднішою людиною – мамою. 2016 р. Ю. Грицун переїжджає
до нашого міста і влаштовується на роботу в Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шеченка. Вона – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін.
Не дивно, що частина пісень Юлії написана на слова її мами – Людмили Іллівни Грицун, а пісня «Колискова» на Всеукраїнському конкурсі,
який проходив у місті Одеса у 1996 році, отримала ІІІ премію у номінації
за «Кращу дитячу пісню».
Людмила Грицун – не професійний поет. Однак поетичне слово приваблювало її, як музика доньку, з дитинства. Реалізувати свої творчі можливості вона змогла у зрілому віці, завдячуючи доньці.
У творчому тандемі «доньки-матері» й театральні вистави. Слова пісень у спектаклях «Пригоди Незнайки», «Ласий Ведмідь і Кракатунчик»,
«Кошеня по імені Гав» та інших належать мамі. Лібрето опер «Гуси-лебеді»
та «Адам і Єва» теж її.
У листопаді 2017 року з успіхом відбувся великий творчий концерт
композитора Юлії Грицун у Чернігівському обласному філармонійному
центрі фестивалів та концертних програм, на якому всі хорові та вокальні
твори написані на слова Людмили Грицун.
Олександр БОБИР
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