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    ДУМКИ З БОТАНІЧНОГО САДУ

Сестрице ти, азаліє, 
Від Ірію до арії,
Не присмерк і не манія,
Лише ліловий сміх.
Тулюсь до тебе спрагло я,
Мінливо і незграбно – 
Святої досконалості
Бузково-синій гріх.

Народилася в Білорусі у Го-
мелі. Її шкільні роки проминули в 
зеленій, оточеній лісами, затиш-
ній Корюківці на Чернігівщині. 
Навчалася Людмила на факуль-
теті журналістики в Києві, у 
Шевченківському університеті. 
Нині – головний редактор Чер-
нігівської обласної газети «Дес-
нянська правда». 

Попри те, що журналістика – покликання Людмили Пархоменко (вона, 
скажімо, двічі ставала кращим журналістом року на обласному фестивалі, 
а відкривати нових цікавих людей Чернігівщини редакторка вміє талано-
вито й щиро), та поезія – то її серце, її ніжна й висока душа.  

У рядки своїх віршів Людмила вкладає любов і світло, пошуки істини 
серед непростої палітри буття та безлічі кольорів, що окреслюють мрії… 
Адже, коли слухаєш Всесвіт, – він обов’язково відповідає взаємністю…
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А квіти осипаються,
Метеликами бавляться,
І тішиться дитинно так
Зимовий вічний сад.
З очей-бутонів стишених
Сльози журлива вишенька,
Мов запізніле рішення,
В долоню мою – крап.

… Летять пелюстки хмарою
Із пригорщ – аватарами.
Фіалково й примарно
На білий-білий сніг.
Все вернеться сторицею…
Без жалю за в’язницею
Замріяно розсипався
Ліловий диво-сміх. 

* * * 
 Дітлахам без матусь…

Грудень упав, 
Сніжкою покотився…
Зоренятко народилося
Голубооке.
Подив ув очах
Занімів.
Сполохано перепілкою
Жилка на скроні тремтіла.
Мамо, де ти?!
Озвися!
Мамо!
Тиша…
Сніжинка на шибці станула.
Морозом уста скувало.
Зимно…
Маленьке серденько
У льодяній шкаралущі,
Мов заснуле жабеня.
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Не-ма ма-ми.
Ма-ми не-ма.
Ми-не ма-ма.
Мане, Немо… Немовля…

* * *
Блакитний сон, блакитний ніж,
Синіє небо на осонні.
Тікає в світ блакитний вірш,
Уже прозорий від безсоння.

Я знаю, все мине, мине,
Але сьогодні – ще минає,
Шматує душу з виднокраю
О найблакитнішим ножем.

У всьому винна я сама,
Така химерна й слабкодуха.
А десь гуля із вітром туга,
Руками світ весь обійма.

Куди тепер, куди летиш?
Де мій притулок, де спочити?
Чом, світу білий, ти мовчиш,
Немов дощем навік прибитий?..

* * *
Самотність – ніж. Самотність – рай. 
Прошу тебе, о, не виймай
Ножа, що глибоко стримить,
Ані на вік, ані на мить. 

* * *
Вуста пошерхли… Постривай,
Ти, білий вітре-сніговію.
Я не благаю, бо не вмію.
Тому нехай, як є, нехай…
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Сніги пошерхлі, наче скло,
А ноги стомлені і босі…
Проте так бажано було
Брести й шукати білі роси.

Кришився під ногами лід,
Земля замурзувала кригу.
Та над руками мріли крила –
Ступала в янгольський бо слід…

Десь тихо шерхли Небеса,
Бо вже не плакали снігами.
Застигла шепоту сльоза…
Лише блукала берегами.

Пошерхлая чиясь надія
Удвох із вітром-сніговієм.

* * *  
Від надмірної любові
Вмирають ненароджені вірші…
Море, моє недосяжне 
І вічне море.
Як болісно без тебе…
Які короткі зустрічі…
І нестерпна розлука…
Мені б хотілося ненадовго
Стати перлиною
І сховатися
У непримітній мушлі.
Але не дуже глибоко,
Аби відблиски сонця
Пестили пісок і рибок,
Що пропливали б довкола.
А ще – побути щирим дельфіном,
У якого спина схожа
На фрак із мокрого шовку.
Або просто час від часу
Цілувати досхочу білих баранців
Серед хвиль
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І будувати палаци
З просоленого піску…
Як дивно, я, жінка з Лісу,
Так кохаю Море…
Недаремно ж моя улюблена прикраса –
Синьо-бірюзова суничка,
Оправлена в срібло
І схожа на уламок
Застиглої стихії.

* * *    
Злітає серпень понад хмари, 
Блакить на хустки деручи.
Дзвенить задумливо кіфара
У журавлиному ключі.

Прикрасою – суцільне злато – 
Безсмертник тихо заяснів.
І листя робиться крилатим
Під ластівок журливий спів.

На серці дивно так і чисто,
В полоні стиглі небеса.
П’янить прив’яла ця краса…
О панно Осене пречиста…

А заметіль із падолисту
Гаптує мрії і печаль,
І серце просить: не вмирай,

Любові шал і вічний жаль
В очах бурштиново-намистних.

* * *
Не втримала тебе на цій Землі,
Тут, де синиці, яблука малі. 
І де дощі полощуть душі,
Тепер без тебе жити мушу.
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Летять жалі – космічні кораблі,
Снують комети парсеками ночі.
Ти з ельфами відплив в чужі краї, 
Мені лиш надсилаєш сни пророчі.

До зір, до крил, до марева небес
Мені не дотягтися вже руками.
Лиш візерунки стомлених чудес
Трояндами блукають поміж нами.

З них опадають білі пелюстки,
І пурпурові, й сині, і блакитні,
Як твої очі – здимлено-привітні.
Їх погляд вже вплітається в віки…

Не втримала тебе на цій Землі…
Ростуть сини і тануть тихо дні.
А ти десь там, у світі білих весен.
Я почекаю, поки все воскресне…

* * *
А сум і вечір – рідні два брати,
На світ, на два, на сорок три світи.
Вони бредуть у присмерк навмання,
Така терпка і віддана рідня.
 
Ген місяць в сяєві іще не скрес,
А вже згасає полум’я небес. 
Вітри женуть торішній зорепад.
Чому ж так хочеться летіть назад?

Із присмерку, із ночі, навмання
В палке моє розкрилене буття…

* * *
Нарешті, друже, милий твій
                                           уклін.
Як пух, як дух, мов золотавий
                                           дзвін.
Мені ти усміхнувся з тих
                                          світів,
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І серце лунко тишею
                                зігрів.
Пушинка мила янгольським 
                              крилом
Постукала легенько          
                           у вікно…

* * *
Далеч доріг твоїх – 
                              де?
Все це мине…
                            Мине?
Чи залетить за край. 
                           Край?..
От і нехай… 
                           Рай?

Тихо летить – 
                         світ.
Білий метелик – 
                        лід. 
За оберегом  
                   мети
Десь загубився 
                    Ти…

Знову пустеля 
                       доріг,
Хтось, як завжди, 
                        не встиг.  
Бо горобина 
                       ніч
На перехресті 
                        стріч…  
* * *
У Всесвіті твоя душа – 
                          така безкрая.
Вона десь там, десь там,
                           десь там –
А я літаю…
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Думками, поглядом увись, 
                                роками.
Я не прошу: ти повернись.
Я не благаю…

У спомини лиш загорнусь
І так зігріюсь…
Я за тебе молюсь, 
                         молюсь…
І вірю, вірю.

Нема ні завтра, ні колись –
                       усі ми вічні.
І хтось шепоче: не журись – 
           дзюрчить потічок…

Ріка пливе, пливуть віки,
Хмаринки й Всесвіт.
Душа безкрая – і таки 
Усе воскресне. 

* * *
Ким ти була, мурашко?
Ким ти була, голубко?
Ким була я?
Учора? Завтра? Тисячу літ тому?
Учора, бо була іншою,  ніж сьогодні…
Завтра, бо воно вже було колись у невідомих світах.
Тисячу літ чи триста, чи тисяч зо десять – 
То однаково.
До мурашечки, яка повзає на моїй руці, прибилася інша. 
Вони вибралися на білий папір і почали читати рядочки…
А раптом то ти і я – з іншої реінкарнації… 

* * * 
Лиши мене на самоті…
Аби летіли океани,
Щоби дзвеніли імена –
Неначе місячна осанна,
І зорі випились до дна.
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Лиши мене на самоті,
І щоб ти сам того хотів.

Така вже наша заметіль…
Вона смугасто відлетіла.
Пустеля снилась біла-біла. 
Анітелень, в облозі віра…
Тепер чи мрій, а чи не мрій.
Така вже наша заметіль…

Коли заграє виднокіл,
І сонце вкотиться багряне –
Ізнов народиться осанна.
І наші інші імена,
І наша стиглая вина,
І все, не випите до дна,
Впаде із синіх-синіх зір
На нашу білу заметіль…

* * * 
Було, як перст, самотнє диво в чаші… 
Грааля?.. Ні. У чаші наших слів… 
Летіло, мріло і на вії сіло,
А хтось його чомусь не зрозумів. 
 
Та що й казать – усі ми тут ведмеді –
Від чинного до грішного таки.
А от за нами, нами – там безмежжя
Кудись біжить, неначе навтьоки.

Уже нема ні спокою, ні сили,
Ні літ, ні рік, ні ран, ані чудес…
І лише світ, натомлений і милий, 
Немов із мальв, насмілився й воскрес.

м. Чернігів
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ЗАРАДИ ТЕБЕ

На похорон він пішов. Не через неї – через доньок. Ті плакали, 
побивалися – мати все ж. 

Він ніколи не забороняв їм зустрічатися з матір’ю, чи коли та 
приїжджала з Англії в коротеньку відпустку, чи коли кликала дівчат 
погостювати в себе. Він лише в той момент, коли розлучався із нею, не 
зміг віддати дітей, не уявляв, як вони мали би жити з дружиною чи будь-
ким без нього. Щоправда, слабо уявляв, як і він має впоратися із двома 
дівчатками восьми й десяти років. 

Вона не наполягала на тому, щоб діти були з нею. Любила комфорт, а 
діти не просто вибивали її зі звичного ритму, а, як йому здавалося (може, 
то він і гіперболізував), заважали робити те, що їй хочеться.

Її звали Анжела. Їй не подобалося, коли казали Анже́ла, тому виправ-

Ганна Арсенич-Баран – пись-
менниця, авторка 12 художніх 
книг. Завідувач кафедри філоло-
гічних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського облас-
ного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Д. 
Ушинського, кандидат філоло-
гічних наук, доцент. Народилася 26 червня 1970 року в с. Нижній Березів 
Косівського району Івано-Франківської області. Закінчила Івано-Фран-
ківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника. Від 1998 року 
живе в м. Чернігові. Очолює Чернігівську ОО НСПУ. Лауреат премії імені 
Михайла Коцюбинського.
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ляла: «Я А́нжела». Вона заполонила його серце в першу ж мить їхнього 
спілкування. Навіть не тому, що була гарна, а якась жагуча жіночність 
струменіла від цієї сімнадцятирічної німфи. Певна зневага в погляді, 
розслаблені й м’які рухи, густий грудний голос. Усе в ній приваблювало 
й притягало, наче магнітом.

Його звали Сергієм. В імені нічого особливого. Та й у зовнішності теж. 
Звичайний дев’ятнадцятирічний хлопець. Навіть не знав, як має почати 
впадати біля такої дівчини, як Анжела. Вона, вочевидь, розуміла його 
почуття, та не дуже поквапливо відповідала на них. Тримала на відстані. Не 
проганяла, але й не приближувала. Такий стан ніс тривогу в юначе серце, 
бо навколо Анжели вилися хлопці й красивіші, і розумніші, і багатші.

Чого вибрала саме його, напевно, і сама не могла б собі пояснити. 
Щось було в Сергієві таке, що привабило. Може, упертість, напористість 
і небажання відступати. Їй це не просто лестило, це Анжелу захопило.

Сергій ріс у звичайній родині – батько працював на заводі, мати – 
нянькою в дитсадку. Звичайний побут і потреби. Хлопець не мав дорогого 
одягу, бо його ніде було дістати. Якось купив у фарцовщиків джинси і 
був дуже радий, бо це річ, яка давала йому право почуватися розкуто в 
молодіжному товаристві.

Сергій навчався в педагогічному на істфаці. Вступити туди було тяжко, 
бо діти партійних керівників і керівничків валом ішли на цей факультет, що 
в подальшому забезпечував місце на партійній чи комсомольській роботі. 
Сергій дуже любив історію, читав багато літератури, із нею пов’язаної. 
Страшенно хотів стати археологом, то ж не випускав із рук книгу й 
потрапив у той мізерний відсоток вступників, що «влізли» в університет 
без блату й протекції. А ще зіграло роль те, що він із робітничої родини.

Анжела була на два курси молодшою, навчалася на факультеті 
іноземних мов. Мала здібності до лінгвістики, була єдиною дитиною 
небідних батьків, була гарна й спокійна, то й охочих позалицятися 
виявилося чимало.

Сергій розумів, що він не герой її роману, але дуже хотів ним стати.
На третьому курсі хлопця загребли до армії, і він розумів, що Анжела 

не чекатиме його. Навіщо їй це? Сергій ніколи не помічав у дівчини ні 
пристрасті до себе, ні навіть особливого захоплення.

З армії писав їй листи чи не щодня. Вона відповідала навіть дуже 
розлого, чим щиро дивувала Сергія. Коли отримував чергового листа, 
тремтів, як осика на вітрі, боявся, що вона напише йому про те, що в ко-
гось закохалася чи виходить заміж. Це навіть снилося йому час від часу. 
Хлопець прокидався в холодному поту й перевіряв у тумбочці Анжелині 
листи.

Одного разу вона прислала йому свою фотографію. Він про те не 
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просив, але вона, видно, здогадалася, що він хотів би мати її світлину. Він 
дивився на картку й бачив найулюбленіші у світі очі, а надія, наче паросток 
із зернини, почала прокльовуватися в серці.

Анжела зустрічала його з армії разом із друзями, і він був уражений, 
настільки вона погарнішала, розцвіла, стала безбожно звабливою. Почуття 
нахлинули такі, що він при всіх поцілував її в губи пристрасно й гаряче.

– О-о-о-о-о-о!!! – весело загуділо товариство, але Сергієві було байду-
же, важливо, що Анжела не противилася, а відповіла на його поцілунок.

Гаряча хвиля захопила хлопця, він прагнув одного: залишитися із 
дівчиною наодинці. Та поки, звісно, це було неможливо – батьки, друзі 
прагнули спілкування, бо не бачили його два роки.

Сергій повернувся в університет і став Анжелиним однокурсником, 
лише навчалися вони на різних факультетах. Зустрічатися почали 
серйозно – і хлопець, бажаючи впіймати свою жар-птицю, запропонував 
одружитися. Анжела не відмовила, але сказала, що мусить поговорити з 
батьками. 

Її батько – завідувач універсальної бази, у руках якого були всі 
дефіцити, які лише пливли в це місто, – був дуже здивований, що його 
донька-красуня хоче вискочити заміж, не закінчивши навчання, та ще й 
за робітничого сина. Мати заокруглила очі й спитала:

– Ти його кохаєш чи є інші причини?
Анжела підвела на маму свої красиві очі й мовила:
– Ніяких інших причин.
– Тобто кохаєш? – не вгавала мама.
– Уважай, що так.
– Як то розуміти?
– Ма, мене ніхто не буде так любити.
– Але ж важливо, щоб і ти любила.
– Він мені не огидний.
– Це неправильно, – підвівся з канапи батько. – Якщо просто не 

огидний, то можна знайти якусь іншу партію. Благо, що в знайомих і 
впливових людей є сини.

– Ті сини будуть прагнути, щоб любили їх, а я хочу, щоб любили мене, 
– Анжела глянула на татка, і той побачив у її очах ту холодну байдужість, 
яку не раз помічав у своїй доньці.

«Може, і її правда, – подумав чоловік. – Чи зуміє вона кохати, хто й 
зна». Знав, що донька має настільки тверезий розум, що іноді й батькові 
до неї далеко. 

Де будуть жити молоді, ніхто не запитував – в Анжелиних батьків 
велика трикімнатна кооперативна квартира, набита всіляким імпортом.

Та зять виявився впертим. Сказав, що вони зніматимуть житло. До 
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своїх батьків і не збирався вести Анжелу – там ще два молодші брати. 
Анжелин батько метав блискавки, але донька сказала:

– Тату, дай йому право стати чоловіком.
– Ну-ну, – тільки й мовив батько.
Сергій оббивав пороги деканату й ректорату, щоб їм дали кімнату в 

гуртожитку, але це виявилося нереальним для студентів, що мешкають 
у цьому ж місті.

Тоді хлопець знайшов квартиру. Треба було платити, утримувати 
дружину, що не звикла жити впроголодь, тратитися на якесь хатнє 
начиння. Сергій ходив розвантажувати вагони, влаштувався сторожем, 
та бачив, що цих грошей їм не вистачає. Розумів, що Анжела часто бере 
в батьків, приносить від тата дорогі речі для себе й Сергія. Це було 
принизливим для чоловіка.

Після четвертого курсу перевівся на заочне відділення й пішов 
працювати до школи. Уже мав якусь зарплатню, так само ходив «на 
вагони» й міг сказати, що втримує сім’ю.

Анжела ще навчалася на п’ятому курсі, але батько напитав уже для 
неї роботу в школі. Школа, звісно, Анжелу не влаштовувала, мала добрі 
знання англійської, знала німецьку й французьку, то сподівалася, що не 
гибітиме на посаді вчителя. Та школа – то доперва, а далі дасться видіти.

Країною летіли вітри змін. Анжелин батько тепер почував себе королем 
становища. Перебої з товарами були такі, що полиці магазинів забули, 
що то крам. Анжела щовечора приносила від батьків продукти, а Сергій 
сердився, що не може нічого купити за гроші, які знецінюються щодня.

– Не мордуйся, – спокійно казала Анжела. – Ти не винен, що такі на-
стали часи.

Він, звісно, не був винен, але лютував на свою безпорадність.
– Добре, хоч дітей немає. – Так часто думав, хоча й інша тривога 

закрадалася: чому їх немає?
Анжелу про це не запитував – боявся її чимось образити чи зачепити. 

А жінку ніби й не хвилювало, що вони живуть уже майже п’ять років, а 
вона не вагітніє.

Її мати якось сказала при Сергієві:
– Живете в таких злиднях, що й дітей заводити страшно.
Сергій тоді змовчав. Проте тещине слово глибоко в’їлося в душу й у 

мозок. Улітку влаштувався на будову підсобником. Гроші платили чималі, 
та вони за кілька днів ставали папірцями. Треба було їх отоварювати вже 
й негайно, а не було особливо чим.

Анжелин батько ґав не ловив: коли державна й кооперативна торгівля 
спочили, він відкрив продуктовий магазин – і миттєво розбагатів, бо 
налагодив постачання продуктів, які голодний народ змітав із полиць. 
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Тесть почав будувати великий дім, бо за совєтів не міг собі цього дозволити 
– одразу запідозрили б у незаконній діяльності. Виявилося, що ще в 
радянські часи Анжелин тато скуповував долари (за це можна було 
загриміти у в’язницю на довгі роки, але тесть був ризикованим чоловіком 
– і таки майже завжди залишався в сідлі), а тепер міг би жити небідно, та 
не хотів сидіти на місці. Мав багато снаги до здобування капіталу. Його 
захоплював сам процес – і він повністю йому віддавався.

– Так, зятьок, – сказав якось, коли вони сиділи за столом, святкуючи 
чийсь день народження. – Годі тобі оце бігати за копійкою, як цуцик за 
кісткою. Іди працювати на мене.

– Я нічого не тямлю в торгівлі.
– Торгівлю я тобі й не пропоную. Ти там на будовах ошивався, маєш 

трохи тями. Хочу, щоб ти простежив за процесом будівництва мого бу-
динку.

– Як хто?
– Як керівник процесу. Там є виконроб, є дизайнер і архітектор, є бу-

дівельники. Але я хочу, щоб там було своє око. Бо будуть красти так, що 
я вдвоє або й утроє переплачуватиму за все.

Сергій проковтнув слину, зібрався з думками й сказав:
– Ви вже якось сам.
– Чому ти такий упертий? У нас Анжела – єдина дитина. Кому я те все 

будую й дбаю? Мені вистачить і того, що маю. Чи ми тебе колись чимось 
скривдили? Чи дорікнули? Чому ти так до нас ставишся?

Сергій мовчав. А й справді. Чому? Анжелині батьки ніколи не 
виказували ніякої зневаги ні до нього, ні до його рідні, а він уперся, як 
бугай у пень, і демонструє свій характер.

– Я подумаю, – відповів, а наступного дня дав згоду очолити будів-
ництво. 

Боявся, бо не мав ніякого досвіду. Пильно стежив за всім, днював і 
ночував на тому майданчикові. Півтора року такої роботи утвердили 
його в думці, що треба міняти фах. Бо яка може бути археологія в цей 
незрозумілий час? Кому вона потрібна? Дітей треба народжувати, а не 
шукати рештки загублених цивілізацій.

Сергій уступив на заочне відділення будівельного університету, а сам 
почав підшукувати бригаду для того, щоб організувати будівельну фірму. 
Хай спочатку невеличка бригада, думав він. Ремонти, будівництво, вікна-
двері, сантехніка… Усе це поглинуло чоловіка з головою.

За ці роки зійшовся з тестем, радився з ним, позичав грошей, але завжди 
повертав. Небажання бути залежним постійно над ним нависало.

Гроші економив, намагався не тратити на пусте. Анжела нарешті 
знайшла роботу, про яку давно мріяла – пішла в перекладацький центр, 
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який співпрацював із багатьма фірмами, туристичними агентствами й 
навіть дипконсульствами. Робота була цікавою, але вимагала часу. По-
дружжя зустрічалося лише ввечері, ділилося враженнями, планами, 
клопотами.

Коли Анжела завагітніла, у Сергія була ейфорія. Оберігав дружину, 
сварився за перевантаження на роботі, купував фрукти.

Збирав на квартиру й мріяв, що купить до народження дитини. Не 
хотів, щоб вони йшли з малюком до тестя, а розумів: якщо не куплять 
свого житла, то залишатися на квартирі, яку винаймають, не зможуть – із 
дитиною там жити нереально.

За чотири місяці до пологів таки знайшов двокімнатне помешкання, 
яке зміг купити за відкладені гроші. Але потрібен був ремонт. Його бригада 
згодна була зробити все задурно, але звідки взяти гроші на матеріали? 
Знову допоміг тесть. За місяць упоралися з ремонтом, купили такі-сякі 
меблі й зайшли у свою квартиру. 

Як і кожен чоловік, Сергій чекав сина. УЗД нічого не показало – 
малюк ховався, не показував, хто він. Народилася дівчинка. Очікування 
не справдилися, але чоловік через те не страждав. Навпаки, клопоти з 
дитиною заполонили його. І хоч мав багато роботи, та, повернувшись 
додому, бавився з дитиною, насолоджувався перебуванням у родинному 
колі. Кохав свою дружину, любив свою дитину, мав дах над головою і 
роботу, яку, як виявилося, виконував із задоволенням. Чого ще треба 
людині?

Минув рік – і Анжела знову завагітніла. Знову чекав сина. Народилася 
донька. Та то пусте. Дівчаток своїх не проміняв би на жодного хлопчика.

Коли молодшій виповнився рік, теща сказала, що Анжела має йти на 
роботу, бо втратить кваліфікацію. Сергій був категорично проти – дітям 
потрібна мама, чужі няньки не замінять неньки. Та його ніхто не слухав 
– найняли няньку. Анжела пропадала на роботі, у Сергія – замовлення 
за замовленням, дівчатка – із нянькою.

Сергій збирався купувати більшу квартиру – дівчаткам потрібна була 
окрема кімната.

Якби не це повідомлення з банку, усе, може, склалося б по-іншому…
Рік тому Сергій був поручителем у банку своєму другові дитинства. Той 

позичав п’ятдесят тисяч доларів – гроші на ті часи шалені. Але в Андрія 
була своя фірма, він добре стояв на ногах – то ж Сергій не боявся, що той 
не зможе повернути кредит.

Та Андрій не зміг і втік ув Америку, а банк наклав борг на Сергія. Для 
нього це була величезна сума, але мусив або платити, або віддавати свою 
квартиру – і ще було мало. У банку в Сергія була необхідна сума, але він 
сподівався, що купить за неї нову квартиру. Тепер треба було віддати все. 
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Сказав про це Анжелі – і тут жінка вибухнула гнівом. За роки їхнього 
спільного життя Сергій не чув від неї такого обурення й лайки.

Він стояв ні в сих ні в тих. Навіть не знав, що їй має відповідати.
– Я сподівалася, що ти не такий лох нещасний, але життя доводить 

протилежне! – кричала Анжела. – Як я помилилася! Я думала, що ти 
кохаєш мене!

– Я кохаю тебе! – Сергій не розумів, чому дружина звинувачує його 
в гріхах, яких він не вчиняв. – Як моя помилка пов’язана з коханням до 
тебе? Хіба людина не може помилитися?

– Ти не думав ні про мене, ні про дітей. За своїх друзів віддав би життя, 
а сім’я нехай голодує!

– Що ти мелеш?! 
Сергій не впізнавав свою дружину. Вона, завжди спокійна й розважлива, 

сьогодні була просто бурею й ураганом.
– Я йду від тебе! – сказала, наче відрізала.
– Куди йдеш? – не зрозумів чоловік.
– Поки що до батьків.
– Я нікуди вас не відпущу.
– Кого нас? Я йду сама. Дітей залишаю на тебе. Покрутишся-пожу-

ришся й відчуєш, як важко жити на цьому світі.
Анжела й справді почала збирати речі, а Сергій вирішив, що не 

відпустить дружину нікуди, навіть якщо доведеться втримати її силою. 
Став на дверях і, хоч розумів усю безглуздість свого вчинку, почав 
затримувати Анжелин рух уперед.

– Невже ти думаєш, що я не зможу піти завтра, коли тебе не буде 
вдома? – Анжела була вже спокійною, і було видно, що вона й справді 
зібралася йти.

Вона таки пішла. Кинула його із двома дівчатками, а сама поїхала в 
Англію. Спочатку думав, що збожеволіє. Він не знав, як жити без неї. І 
якби не діти, то пустився б берега. Спочатку з дівчатками допомагала мама. 
Старшій – Оксанці – було десять, молодшій – Олечці – вісім. Він навіть 
не дуже розумів, що таким дітям треба. Няньку довелося відпустити, бо 
платити Сергій не мав чим. На серці запеклася така рана, що, якби здерти 
з неї струп, то кров била би фонтанами. Його рай, його світ розвалився. І 
зібрати його докупи вже ніхто не зможе. 

У житті найбільше боявся зради. Якби навіть Анжела зрадила його з 
якимось чоловіком, Сергієві було б боляче, але не так. А тут було зовсім 
інше. Вона кинула його в найважчу хвилину, кинула з двома дітьми, 
безжально, холодно й байдуже. Він так глибоко розчарувався в ній, що 
не міг побачити дна того розчарування.

Гроші банкові він повернув. Працював, як чорний віл, хапав замовлення 



19Проза

всі, які лише підверталися під руку. Приходив увечері такий утомлений, 
що мама навіть не турбувала його ні зайвими запитаннями, ні скаргами 
на дітей.

– У нас усе гаразд, – казала вона.
Одного вечора мама сказала:
– Сьогодні приходила твоя теща.
Сергія наче хто вжалив голкою.
– Чого вона хотіла?
– Побачити дівчат.
– Побачила?
– Ні. Вони були в школі.
– А вона не знала, що вони в школі в цей час?
– Думаю, знала. Хотіла побачити, як ви живете.
– Побачила?
– Сказала, що вони, на жаль, не можуть нічим допомогти, бо твій тесть 

переніс інсульт. Тепер у них немає кому заробляти. Анжела в Англії й 
майже не озивається до батьків. Вони хочуть, щоб ти перебрав на себе 
магазин, бо справи там зовсім кепські.

– Мене це не обходить.
– Вона каже, що вони були проти вашого розлучення, але Анжела 

була невблаганна.
– А про внучок і не згадували. Їх не цікавило, як ми жили ці два роки.
– Знаю, синку. Ти думай, що робитимеш. Але коли накинеш на себе 

ще й магазин, то впадеш від утоми.
– Я не збираюся нічого на себе накидати. Якщо прийде ще раз, скажи 

їй нехай продають магазин, а за ті гроші живуть. Нічим іншим порадити 
не можу.

Сергій пішов спати. Сьогодні той струп на рані надірвали. Кров 
просочувалася в усе тіло. Було так боляче, що, здавалося, ятріла кожна 
жилка. Давно не вередив цієї своєї рани. Намагався не думати ні про 
що, окрім роботи й дітей. Чому та теща приходила? Хай би зі своїми 
турботами самі розбиралися. Не хоче він про них згадувати. Він, коли 
жив із Анжелою, навіть про своїх батьків забував. Вони, звісно, були 
присутніми в його житті, чим могли, допомагали, але він про них майже 
не думав. Був щасливий, що поряд кохана, усе решта не було важливим.

За ці два роки, відколи Анжела пішла від нього, батьки й брати йому 
багато допомагали. І батько, і брати працюють на фірмі, тому йому трохи 
легше тепер із роботою. А мама з дівчатками. Він страшенно любить своїх 
принцес і дуже боїться, щоб котрась із них не була такою холодною, як 
Анжела. Помічає трохи такого спокійного практицизму в Оксані, чує, як 
вона мислить, бачить її вчинки й розуміє, що, коли виросте, вона буде 
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хорошою йому підмогою в роботі, але чи буде підмогою в старості, то 
велике запитання. Олечка інша. Та нагадує Сергієві його матір, тиха, 
добра й м’яка. Вона завжди знаходить для Сергія тепле слово. Оксанка 
ніби й не така лагідна, але Сергієві імпонує те, що вона завжди знаходить 
правильне рішення в ситуації. А ще вона ненавидить Анжелу. Він знає, 
що так не можна, але глибоко в душі радіє цьому.

Коли захворіла мама, він якось не дуже на це зважив, тільки засмутився, 
що нікому буде сидіти з дівчатами. Але ті вже майже дорослі, то обійдуться 
без бабусі кілька днів. Та все виявилося набагато страшнішим. Коли лікар 
сказав йому про це, Сергій не повірив. Цього не може бути з його мамою, 
яка завжди про всіх піклується, за всіма миє-прибирає, усіх годує. Мама 
відходила й згасала, а він нічим не міг допомогти, бо вона звернулася до 
лікаря надто пізно, коли боліло вже так, що не могла витримувати. Сергій 
приносив мамі дорогі фрукти й соки, але вона вже не могла їсти. Якщо й 
ковтала щось, то незадовго все вибльовувала. Сини й чоловік розуміли, що 
це недовго, а ті муки, які вона приймає, струснули б душу навіть у каменя.

Маму хоронили в засніжений день. Сергій із доньками стояв над 
материною могилою й не міг погамувати сліз. Він рідко плакав, а тут не 
зміг себе опанувати. Зі сльозами стікали на землю образи й болі, докори 
сумління й розуміння безвиході перед смертю. Він наче очищався цими 
сльозами й відчув, що рана на душі не має того болючого струпа, вона 
затягнулася, залишився шрам, але він уже не так болить.

Дівчата наче подорослішали після бабусиної смерті – розуміли, 
що залишилися самі з чоловіками, то треба давати цьому якусь раду. 
Бабуся колись працювала нянечкою в садку, вона навчала дівчат усього, 
що знала сама. Навчала терпляче й розумно. Тепер ті знання дівчата 
використовували. Мусили прибирати, готувати їжу, прати. Добре, що тато 
забезпечував продуктами й технікою.

В Оксанки виявилися здібності до малювання. Сергій аж тепер 
довідався, що вона відвідує художню школу. Оля любила музику, то 
бабуся постаралася, щоб та грала на скрипці. Тепер Сергій мусив усе це 
знати. Якби були в нього сини, може, йому було б легше, а з дівчатами не 
дуже вмів себе поводити. Налагодив у домі солдафонську дисципліну, і 
донькам після бабусиної доброї ласки було трохи важкувато. Але дівчата, 
хоч і нарікали на батька, усе ж любили його й намагалися допомагати, чим 
могли. Бабуся заклала основи ведення господарства та відповідальність 
перед обов’язком – оті найважливіші підвалини в житті людини, на які 
опирається характер.

Сергій правдами й неправдами розвивав фірму, азарт до роботи наче 
вдесятирився в чоловікові після того, як його кинула дружина.

Заміну їй не шукав. Навіщо? Матір’ю його дітям ніхто не стане, а 
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для фізіологічних потреб завжди хтось знайдеться. Та й обпікся був 
якось. Познайомився із красивою й, здавалося, недурною жінкою. 
Тетяна захопила його, він навіть привів її у свій дім. Але вона була такою 
байдужою до його дітей, що Сергій недовго й зволікав, щоб розірвати 
цей зв’язок.

Із тестем і тещею не спілкувався, але коли Анжелин батько помер, на 
похорон пішов і дівчат повів. 

Анжела іноді телефонувала, запитувала, як діти, кликала їх до телефону 
й розповідала дівчаткам, як вона їх любить. Діти після цих дзвінків 
наїжачувалися, ставали мовчкуватими й невеселими, тому Сергій не 
любив цих Анжелиних дзвінків.

Коли Оксанка закінчила школу, без особливих труднощів уступила на 
архітектурний – і Сергій був щасливий, бо розумів, що донька стане його 
партнером, його підмогою й опорою. Це було видно з усього: із бажання 
Оксани виконувати посильну для неї роботу на фірмі, із зацікавлення 
доньки справами, зі схильності до ведення бізнесу. Олечка була не такою. 
Та мала тонку душу, любила музику й свою вчительку зі скрипки, читала 
книги й відвідувала театр. Сергій того не забороняв – знав, що людина 
повинна робити те, що любить.

Останній шкільний рік Олечка додатково займалася з учителькою 
зі скрипки, бо мала намір уступати в консерваторію. А оскільки 
музичну школу закінчила ще в дев’ятому класі, то мусила виробляти й 
удосконалювати навички. Сергій не втручався в цей процес, передавав 
гроші за навчання й сподівався, що донька ретельно займається.

Якось учителька призначила заняття на вечір, і Сергій змушений був 
заїхати за донькою, щоб забрати її зі школи. Він сидів під кабінетом, слухав, 
як грає його дитина – і на його душу сходив блаженний спокій. Відчув, 
що щасливий. Бо щастя – воно багатогранне. Іноді ми зациклюємося на 
чомусь і не розуміємо, що миті життя втікають, а з ними й моменти, які 
дарують насолоду.

Урок закінчився, відчинилися двері, із них випурхнула Олечка, а за 
нею вийшла вчителька. Він уперше бачив учительку, не знав навіть, як 
звати цю жінку, скільки їй років і чи є в неї діти. А навіщо? Вона просто 
надавала певні послуги, за які він платив. Не запитуєте ж ви в касира 
супермаркету, який у нього сімейний стан. Вона глянула на Сергія – і 
чоловік трохи не сів на лаву під дверима.

Погляд його вразив, прошив, заворожив.
– Сергію Павловичу, – сказала вчителька. – Якщо ви бачите Олечку 

скрипалькою, то треба купити доньці новий і якісний інструмент.
– А що не так із цим? – запитав, аби хоч щось відповісти, бо відчував 

легенький дрож у тілі.
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– Грати на ньому, звісно, можна, але для вступу в консерваторію необ-
хідно не лише добре грати, але щоб ця гра була підкріплена звучанням 
інструмента.

– Ми купимо інструмент, – то вже Сергій. – Лише я в цьому мало 
тямлю. Якщо би ви нам допомогли, я був би дуже вдячний.

– Усе залежить від того, який – новий чи старий – інструмент ви хо-
чете придбати.

– Не думаю, що зможу потягнути скрипку Страдіварі, але хороший 
інструмент, який ви нам порекомендуєте, Оля матиме.

– Гаразд, я пошукаю.
Сергій не знав, як звати вчительку, а спитати було соромно, тому 

намагався уникати звертань у розмові. «Обов’язково спитаю доньку», – 
подумав. І раптом сказав:

– Якщо є магазини, де продають якісні нові скрипки, я міг би вас за-
просити проїхати зі мною й вибрати?

– Я навіть знаю такі магазини, та, повірте, вибрати там щось дуже 
складно й довго. Але я проїду з вами, лише узгодимо час.

«Таки треба розпитати в Олі про неї», – билася в голові думка.
– Як звати твою вчительку? – перше, що спитав Сергій у доньки, коли 

вони вийшли зі школи.
– Тату, я сто разів казала: Людмила Миколаївна. Чим ти слухаєш?
І справді, чим він слухав? Донька розповідала про Людмилу 

Миколаївну: яка вона хороша вчителька, скільки в ній людяності, теплоти, 
як багато вона знає, як уміє навчити, скільки її учнів тепер знані музиканти. 
Цей словесний потік міг литися ще довго, але Сергій засміявся й сказав:

– Просто свята!
– Свята-не-свята, але вона чудова людина й майстерний педагог. І 

нічого сміятися. Будеш так грати, як вона, тоді зможеш глузувати.
– Не сердься. Мені дуже приємно, що ти так любиш свою вчительку. 

І це велике щастя – знайти справжнього педагога.
Наступного дня він попросив доньку дати йому телефон Людмили 

Миколаївни, бо жінка не виходила з його голови. «Чоловіче, – шпетив 
себе, – тобі півсотка минула, а ти, як хлоп’як, мрієш про кохання». Але ці 
всовіщування нічого не давали.

Оля дала телефон, і Сергій набрав номер. Коли з того боку обізвалися, 
серце в чоловіка млосно закалатало. Назвав себе, вона сказала, що 
напитала скрипку, але ще не знає, який то інструмент, має перевірити.

– Може, все-таки новий купити? – сумнівався Сергій.
– У суботу в мене буде три вільних години. Якщо у вас теж на цей час 

нічого не заплановано, можемо проїхати до крамниці.
– Субота в мене вільна, – сказав Сергій, і хоч насправді було зовсім не 

так, але він вирішив, що звільнить собі цей день обов’язково.
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За «три вільних години» Сергій сподівався добре «розгледіти» жінку, 
яка йому так сподобалася. Коли настала субота, заїхав до школи по 
Людмилу Миколаївну. Учителька була здивована, сподівалася, що вони 
зустрінуться вже в крамниці. «Поспішає, – подумала вона. – Людина 
ділова».

Скрипку вибирали недовго – продавець побачив, що зможе цим 
покупцям запропонувати добрий дорогий товар.

– Бачу, ви можете дозволити собі дорогий інструмент.
– Ну, скрипку Страдіварі я не осилю купити, – пожартував Сергій.
– І не треба, – теж усміхнулася Людмила Миколаївна, – науковці до-

водять, що сучасні скрипки не гірші.
– Якісні скрипки, – уточнив продавець.
– Звісно, – підтвердила вчителька.
Людмила Миколаївна вибирала інструмент, а Сергій спостерігав 

за жінкою. Їй далеко не шістнадцять, але якась молодеча грайливість 
залишилася чи й не зникала нікуди. Сергій намагався вгадати, скільки 
їй років, але не міг. Жінка без віку. Є такі. Олечка, щоправда, казала, 
що в Людмили Миколаївни вже дорослі діти, то, зрозуміло, що їй уже 
давно за сорок. «Різниця у віці у нас незначна», – думав чоловік. Сергій 
раптом збагнув, що він нічого про неї не знає. То ніби й не дивно – заледве 
познайомилися. Хоча познайомитися могли й набагато швидше – Оля 
вісім років ходила в музичну школу, а він навіть не знав її педагога. 
«Отакий я батько», – шпетив себе.

Коли купили інструмент, Сергій запропонував відсвяткувати цю подію, 
але Людмила Миколаївна сказала, що святкувати без Олі якось недобре.

– А ми ще й з Олею згодом відсвяткуємо, – заперечив Сергій.
Жінка не знала, що їй робити. Вона якимсь шостим чуттям збагнула, 

що Сергій не просто викроїв час на цю купівлю. Людмилі стало ніяково. 
Вона цього не любила, навіть болісно сприймала чоловічі залицяння. 
Десять років, як поховала чоловіка. Утрата була така болюча, що не могла 
згадувати про нього без сліз – явних чи прихованих. Вони з Ярославом 
кохали одне одного майже з дитинства, побралися, коли хлопець 
повернувся з армії. Людмила ніколи нікого більше не любила і знала, що 
не полюбить. А сходитися з кимсь, щоб просто жити чи користати не те, 
що не хотіла, їй було б огидним таке становище. Трохи романтична, не від 
світу цього, вона шанувала й леліяла своє почуття нехай навіть до мертвого 
чоловіка. Знала, що сини поважають її за це, мають до матері особливий 
пієтет, ставлять у приклад своїм дружинам. Людмила задовольняла 
свою душу цим захопленням, а відколи з’явилися внуки, то все її життя 
стало підпорядкованим цим ангелам. Людмила Миколаївна працювала, 
набирала дітей на додаткові платні заняття, намагалася ще й матеріально 
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допомагати дітям. Уся розчинилася в цих турботах. Якщо якісь чоловіки 
намагалися до неї залицятися, відтинала ці залицяння різко й відразу. 

Із Сергієм усе було наче й по-іншому. Він не залицявся відверто, не 
говорив компліментів, нічого не розпитував, та видно було, що Олина 
вчителька йому припала до душі. Відмовити чоловікові піти з ним на 
каву – образити його. Адже сама сказала, що має три години вільного 
часу. Піти – дати привід до ближчого знайомства. А вона цього не хоче.

– То як моя пропозиція? – відволік Людмилу від роздумів Сергій.
– Навіть не знаю. Незручно.
– Незручно штани через голову одягати й на стелі спати, – спробував 

пожартувати чоловік, але наштовхнувся на такий погляд, що навіть за-
шарівся. – Вибачте, – мовив.

– За що? – не зрозуміла Людмила.
– За невдалий жарт.
– Усе гаразд.
Сергій мовчав, бо не знав, що має казати. Пауза затягнулася, і Людмила 

порушила мовчанку.
– Скажу вам, Сергію Павловичу, чесно і відверто: іти я нікуди не хочу.
– Я вас не силую. Просто запропонував. Як вдячність за те, що ви мені 

допомогли.
Їй стало соромно. І справді, що вона про себе уявила. Підтоптана 

вчилка, ні становища, ні молодості, ні краси. Що ти собі уявила, жінко? 
Що оцей-от чоловік – багатий, красивий, успішний – запрошує тебе для 
того, щоб завести з тобою роман? Кому ти потрібна, бабо? 

Людмила Миколаївна зашарілася вся. Сергій глянув на жінку – і вона 
ще більше йому сподобалася. Скільки в ній було якоїсь наївної чистоти 
й нерозтраченої ніжності! Він відчув це відразу. 

– Гаразд, – сказала вона. – Пішли.
Той похід у ресторан став початком їхньої приязні, яка ніяк не 

переростала в роман. Сергій чекав, поки це станеться, згоден був чекати, бо 
відчув, що ця жінка щодня стає для нього дуже близькою й рідною. Вони 
просиджували до півночі в соцмережах, жартували, сумували, обурюва-
лися. Вони мислили однаковими категоріями. І навіть якщо й мали різні 
погляди на одні й ті ж речі, усе одно підхід був один. З Анжелою в нього 
такого ніколи не були. Мабуть, тому, що вони були молоді, пристрасть 
заполонювала все, затуманювала голову – і за цією пристрастю годі було 
розгледіти чиїсь погляди. 

Сергій розумів, що треба не втратити своє щастя, та боявся робити якісь 
різкі кроки, бо відчував, що Людмила тримає його не те щоб на відстані, 
а на рівні просто друга, якому можна багато чого відкрити. Розумів, що 
жінка не розповідатиме про свої недоліки чи хвороби чоловікові, якому 
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хоче сподобатися, а Людмила могла йому поскаржитися на зморшки чи 
сивину, хворе коліно чи мішки під очима. Такий стиль спілкування не 
давав простору для маневру, та все ж Сергій увечері летів до комп’ютера 
або набирав Людмилин номер, щоб поспілкуватися з Олиною вчителькою.

– Та, – спитала якось донька, – ти впадаєш за Людмилою Миколаїв-
ною?

– Не вигадуй нісенітниць, – гримнув на Олю Сергій.
– Нічого страшного, – усміхнулася дочка.
– Страшного нічого й не може бути. Зрештою, я дорослий чоловік…
– Та, ти на все маєш право. І Людочка – чудова людина. Але я сумні-

ваюся, що вона тебе захоче.
Оце й мучить Сергія. Донька наче вгадала, бо й угадувати тут нічого – 

Людмила його протилежність. Тому, напевно, чоловіка так тягне до неї. Він 
почав було натякати, робити компліменти, але вона попросила не робити 
цього. Якщо хоче з нею спілкуватися, то лише як друг.

Думав: хай, вона потім звикне – і все зміниться. Але час минав – і 
нічого не змінювалося.

Людмила думала, що надто часто згадує Сергія тоді, коли вони не 
зустрічаються або не спілкуються. Це її навіть злякало. Не треба було 
їй так близько допускати його до себе, бо ці дружні почуття можуть 
перерости в ті, у які вона не хоче, щоб переростали. Колись він спитав, 
чому вона не хоче. Треба було пояснювати. Пояснювати чоловікові, який 
звик мислити практично й раціонально, який не розумів ніяких фанаберій 
і екзальтацій.

Почала пояснювати, що не може впасти в очах своїх дітей, що не може 
зрадити пам’ять свого чоловіка, що якщо Сергія не влаштовує такий стан, 
то вона не наполягає на їхньому спілкуванні. Бачила, що він злякався. 
Тоді вона добила його остаточно:

– У тебе є дружина. І то байка, що вона далеко. Вона завжди може по-
вернутися. Іде ж не до молодості.

– Оцього ти можеш зовсім не боятися.
– Я нічого не боюся. Я тебе попереджаю.
Він тоді сперечався, що ніколи не прийме дружину, бо вже був момент, 

коли вона просилася назад, а він відмовив…

Тепер він стоїть на похороні. Тут його діти, стара теща. Він дивиться на 
тіло, що лежить у труні, і нічогісінько не відчуває. Знає, що це жорстоко, 
але цинічно думає про те, що із його шляху до Людмили усунена одна 
перешкода. Він запитує тещу, чому Анжелу привезли з Туреччини, а та 
пояснює, що останнім часом донька жила з турком, із яким познайомилася 
в Лондоні і який пообіцяв їй розкішне життя. Загалом життя було 
непогане, але ця смерть таки не дуже зрозуміла.
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Сергієві байдуже, як загинула жінка, яка кинула своїх дітей, кинула 
батьків і чоловіка, який її до нестями кохав. Він тепер знає, що на світі є 
жінки, які не зраджують навіть мертвих чоловіків.

Якось Анжела зв’язалася з ним і попросила відпустити дівчат до неї 
в Англію. Він довго думав, але відпустив. Дівчата раділи, що поїдуть за 
кордон самі, що будуть у самому Лондоні, про який давно мріяли. Але 
коли повернулися, не хотіли ні про що розповідати. Сергій не вимагав 
розповідей, розумів, що щось пішло не так. Навіть у душі підленько радів, 
що Анжела не зуміла прихилити доньок до себе. Ті й так не були високої 
думки про матір, а тепер просто не хотіли про неї згадувати.

Анжела жила в Лондоні від того часу, як кинула Сергія й поїхала із 
Едвардом, англійським бізнесменом, що мав ув Україні якісь інтереси. 
Перекладацький центр відправив Сергієву дружину як перекладача на 
перемовини. Едвардові Анжела сподобалася з першого погляду, він почав 
виказувати свою симпатію, а потім у них розгорівся роман. 

Коли Анжела кидала Сергія, його борг був лише приводом для того, 
щоб піти від чоловіка, якого ніколи по-справжньому не любила. Погралася 
трохи, вивела Сергія в люди (як вона вважала) – і годі. А діти… Діти лише 
загартують чоловіка. То йому на користь.

Чи любила Едварда? А то ще навіщо? В Едварда було все: гроші, 
приємна зовнішність, гарні манери. Анжела була впевнена, що це саме той 
набір, від якого не відмовиться жодна жінка. Якщо такий чоловік накинув 
на тебе оком, лови свою удачу за хвоста. Анжела міцно зловилася за той 
хвіст і полетіла за ним ув Англію.

Вона не запитувала Едварда, чи є в того родина. А яке це мало значення? 
Якщо є, Анжела стане його коханкою. Якщо нема – дружиною.

Сім’я в Едварда, звісно, була, то він винайняв для Анжели квартиру й 
забезпечував її проживання в Лондоні. Їхній роман тривав досить довго. 
І раптом Анжела з’ясувала, що в Едварда є ще одна коханка. Сергієва 
дружина ніколи не знала, що таке ревнощі, але тут вона захвилювалася. 
Вона не ревнувала, ні. Навіщо? Вона злякалася. Зрозуміла, що може 
стати непотрібною, викинутою на узбіччя старою ганчіркою. Це її так 
схвилювало, що вона навіть написала Сергієві й попросила, щоб приїхали 
дівчата. Вона дуже давно не бачила доньок, бо давно не була в Україні. 
Сергій ніколи не відмовляв їй у зустрічах із дітьми. Анжела щороку 
приїжджала в рідне місто і влаштовувала для дівчат «день із мамою». 
Малими вони раділи цьому дневі, а чим більше підростали, тим більше 
почали запитувати, чому вона їх кинула й так мало з ними спілкується. 
Ці запитання Анжела не любила, тож майже три роки не кликала дітей 
ні на які «дні». А тепер захотіла побачити своїх принцес. Вони, напевно, 
виросли від того часу дуже.

Коли дівчатка приїхали, Анжела їх не впізнала, та й вони заледве 
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впізнали матір. Вона показувала донькам Лондон, розповідала, як добре 
тут живуть люди, які перспективи в кожного, хто сюди приїжджає.

Увечері в Анжелине помешкання прийшов Едвард і здивувався, 
побачивши дівчат.

– Це мої доньки, – сказала Анжела.
– У тебе є діти.
Едвард і справді був щиро здивований. Він ніколи й не думав, що в 

такої жінки, як Анжела, можуть бути діти.
– Я нічого тобі не казала. Навіщо тебе тривожити непотрібною ін-

формацією й моїми турботами? Ти іноді дорікав, що я багато трачу, але 
я тратила не на себе.

Анжела не знала, що дівчата чудово знають англійську, бо, окрім 
шкільних занять, мають ще й репетитора. 

Оксанка з Олею перезирнулися й вийшли з кімнати. А на ранок сказали 
матері, що хочуть ув Україну, що засумували за татком і друзями. Анжела 
не заперечувала – так навіть легше.

Суворий і вимогливий батько здався дівчатам після цього випадку 
трохи що не божеством. Полюбили його ще дужче. Вони пробачали йому 
його вимогливість, починали розуміти, чому батько часом не дозволяє 
їм робити те, що вони хочуть, жаліли, що він самотній чоловік, що 
змушений виховувати дівчат, пояснювати їм те, що повинна пояснювати 
мама. Сергієві то особливо важко давалося. Але мусив. Читав книги із 
психології, гінекології, педагогіки. Книги книгами, а практика підносила 
свої сюрпризи. Усе ж дівчата були дуже дорослими. Може, тому, що росли 
з батьком?

Сьогодні доньки стоять біля материної труни й не плачуть. Вони не 
вміють прикидатися, а ця майже чужа для них жінка не викликає сліз. 
Жаль, звісно, є, туга, розуміння того, що матері в них немає. В Оксанчиних 
очах біль і смуток. Вона не плаче, але в голові пробігають думки, які 
опечалюють її красиве обличчя.

Від когось із присутніх на похороні Сергій чує фразу, яка його вражає.
– Яке життя, така й смерть, – каже той хтось.
Сергій не знає цієї людини, та йому й байдуже, хто то сказав. Він думає 

про інше. Бо й направду: часто людина помирає так, як живе. Чоловік 
замислюється над тим, що сльози рідних, жаль, молитву за душу треба 
заслужити, поки ти живий. «Яке життя, така й смерть…»

Після похорону він їде в місто, поспішає, бо дуже хоче побачити 
Людмилу, має сказати їй сьогодні щось дуже важливе. Він набирає номер 
жінки, без якої вже не мислить свого життя, але та не бере трубки. Може, 
у неї уроки…
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Сергій під’їжджає під музичну школу й чекає, коли Людмила закінчить 
роботу. Чекати доводиться довго, чоловік дрімає, але раптом його будить 
телефонний дзвінок. Вона…

– Нам треба поговорити, – каже Людмила.
– Так, – Сергій.
Вона сідає в салон автомобіля й обпалює його своїм глибоким поглядом.
– Я сьогодні похоронив дружину, – каже він. – Ти не думаєш, що це 

знак згори.
– Ти про що?
– Це ж ти сказала, що ми не можемо бути разом, бо в мене є дружина, 

яка може будь-коли повернутися. Небо тебе почуло.
– Ти звинувачуєш мене в смерті своєї дружини? – Людмила округлила 

свої красиві очі. Сергій хотів заперечити, та вона додала: – Ми не через 
це не можемо бути разом.

– Ми не можемо бути разом через єдину причину: ти мене не кохаєш, 
тому шукаєш причини.

Людмила мовчала. Він навіть уявити не може, як багато для неї 
значить, але вона не сміє йому про це казати. Вона не хоче ставати йому 
ні дружиною, ні коханкою. Дружиною – бо не хоче впасти в очах своїх 
дітей, коханкою – бо боїться себе, боїться, що ця пристрасть її знищить. 
Якщо вона скаже про це Сергієві, він робитиме рішучі кроки до їхнього 
зближення. Якщо збреше, скаже, що не любить, не поважатиме себе через 
огидну брехню.

Людмила мовчала. Він її не квапив. Вона сьогодні сама хотіла з ним 
поговорити. Але не про них. Хотіла йому сказати, що в Олечки талант, 
вона вроджений музикант, що такої учениці Людмила ще не мала. 
Хотіла поскаржитися, що Оля сьогодні не прийшла на заняття, а кожен 
пропущений урок – то втрата можливостей. Та повідомлення про смерть 
Сергієвої дружини все розставило на свої місця.

– Ти сама виставила непотрібні бар’єри, сама створюєш проблеми, – 
Сергій не розумів такої позиції, але водночас величезна повага була до 
цієї жінки.

– А ти не думав, що я не можу по-іншому?
– Думав. Я про тебе тепер дуже багато думаю.
– То що ж тобі не зрозуміле?
– Усе. Ми двоє дорослих вільних людей не можемо зійтися. Я не можу 

тебе навіть обійняти й поцілувати, бо ти вимурувала огорожу навколо себе, 
неприступну фортецю зі своїх фантазій і непотрібної моралі.

– Як мораль може бути непотрібною?
– Не відходь від теми. Я хочу знати: ти маєш до мене якісь почуття як 

до чоловіка чи ні?
– А якщо маю, то що?
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– Це все змінює. Знаєш, я сьогодні стояв на похороні дружини й думав, 
що так багато згаяв часу. Пошкодував, що не знав тебе тоді, коли був ще 
молодий, мав силу і снагу, але серце було розбите й понівечене. Я зрозумів, 
що час біжить невблаганно, а ми часто тратимо його на щось другорядне.

Він обхопив її обличчя долонями й урізався поцілунком у її губи. 
Людмила не пручалася, їй було приємно і млосно, світ закрутився в її 
очах, вона стала маленька, як пташка…

«О Боже! – подумала жінка. – Що я роблю?» Вона таки пересилила 
себе, вислизнула із Сергієвих рук, відчинила дверцята машини й вискочила 
на вулицю. Бігла тротуаром, сльози градом котилися по обличчю. Сергій 
ліг на кермо, сидів у такій позі кілька хвилин, а потім завів машину й 
поїхав додому. Він не наздоганяв Людмилу, не телефонував їй, не писав.

«Ні – то ні! Чи я жовторотий хлопчак, щоб бігати за причмеленою 
тіткою, яка набила свою голову всіляким мотлохом? Усе! Вирізаємо і з 
життя, і з серця».

А «причмелена тітка» проплакала весь вечір, а на ранок вирішила, що 
треба викинути зі своїх мрій чоловіка, який їй не пара, який не розуміє її 
моральних принципів і позицій. Знайся віл з волом. Усе за класиком. Та й 
не треба їй ніякі воли. Працюй, жінко, живи, як жила до цього, і не шукай 
собі пригод. Уранці прокинулася із чітким розумінням того, що страждати 
– собі шкодити. Нічого змінити вона не зможе. Її діти – її щастя і життя. 
Усе решта не має ніякого значення…

Молодший Людмилин син Олег у вихідні привіз онука до бабусі й 
сказав, що приїдуть по нього завтра. А ще заінтригував:

– Ма, треба серйозно поговорити. Повернемося – усе скажу.
– Олюсю, кажи вже, бо до завтра не доживу від тривоги.
– Нема чого тривожитися. Усе дуже добре. Новини чудові. Але деталь-

но мені зараз ніколи розповідати. Завтра, ма.
Заспокоїлася. Якщо новини добрі, то на них можна й почекати. У неї 

чудові діти. Хлопці самі зуміли вибитися в люди. Мали голови на плечах, 
стали працювати в ІТ-ішній сфері й зуміли заробити собі на життя. Раділа 
за них, допомагала, підтримувала. Коли могла, допомагала з онуками.

От і тепер бавилася з Костиком, який лише почав дибати, і думала, що 
це і є щастя. Навіщо щось змінювати в житті, якщо життя й так щасливе?

Олег приїхав по Костика й почав розмову здалека:
– Так важко тепер із заробітками.
– Чому? Ви ж із усім світом зв’язані.
– Звісно. Але нам із Ігорем пропонують роботу в Америці.
– Отакої! А тут вам погано?
– Ні, мамо, нам тут не є погано, та там перспективи всесвітні. Розумієш, 

там база, нові технології, усе найпередовіше. Там буде змога зростати й 
удосконалюватися.
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– А я? Як я без вас?
– Ми тебе заберемо, звісно. Я тому й приїхав, щоб із тобою про це 

поговорити.
– Але… Я не хочу.
– Що ти не хочеш? Їхати з нами?
– Із вами хочу. Світ за очі не хочу.
– Ми хочемо, щоб ти подумала. Або залишаєшся тут, або їдеш. Тільки 

в нас умова.
– Яка?
– Якщо залишаєшся, виходиш заміж.
– За кого?
– А ми звідки знаємо? За кого хочеш.
– До цього часу заміж не вийшла, то тепер уже пізно.
– Саму ми тебе не кинемо.
– Ви хочете, щоб я давала оголошення «хочу заміж»?
– Можна й так. Але, гадаю, така гарна жінка, як ти, знайде собі чоловіка 

й без оголошення.
– І що це ви вигадали? І навіщо? Я ще й сама зможу собі дати раду.
– Ми маємо перед тобою обов’язок. Та й любимо тебе, хочемо, щоб 

була щаслива.
– Припини. Моє щастя – це ви.
– Знаю. Тому й хочу, щоб у тебе було ще й своє життя. 
– Навіщо воно мені без вас?
– Чому без нас? Ми будемо на зв’язку. Ми приїжджатимемо. Ти можеш 

у нас гостювати. А не вийдеш заміж – їдеш в Америку.
– Силоміць ви мене туди не заберете.
– Ма, я серйозно. Подумай. Ми не сьогодні їдемо. У тебе місяців два 

є на роздуми й рішення.
– Я… Господи! Я так боялася навіть глянути в бік чужого чоловіка. А 

ви…
– Що ми? Ми дуже тебе любимо. У дитинстві були малі, дурні. Боя-

лися, що ти знайдеш якогось дядька і любитимеш його більше, ніж нас. 
Але ж ми виросли. Тепер розуміємо, що дітей люблять найбільше за все. 
Але ж це не заважає любити дядька.

Вона дивилася на сина, душа згорталася в клубок.
– Уже пізно. Стара я для дядьків. Та й не хочу.
– А ти подумай. Маєш час.
Але Людмила розуміла, що час безнадійно втрачено. А вночі їй снився 

покійний чоловік Ярослав. Вона бігла за ним, кликала, а він повернувся 
й сказав: «Іди від мене з Богом».

Сергій написав їй перший. Спитав, як вона живе, що в неї нового. 
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Думав, що вона не відповість, але Людмила написала кілька слів. 
Загальних таких: чудово, усе гаразд, як ти? Він писав, що Олеч ка дуже 
задоволена уроками музики, що мріє про консерваторію, багато грає вдома, 
тому він мало відпочиває. Вона відповідала, що музику люблять не всі – і 
це погано, бо музика ошляхетнює людину. Він написав, що згоден слухати 
вічно ту музику, яку гратиме йому вона.

Людмила довго не відповідала, він уже було подумав, що вона не 
озоветься, та минуло хвилин десять – і жінка написала, що хоче зустрітися.

Надія спочатку затеплилася в Сергієвій душі, а потім розлилася теплом 
по тілу. Він сказав, що заїде по неї після уроків.

Що вона має йому казати, не знала. Розказувати про дітей не збиралася 
– це його образило б…

Він чекав її надворі. Вона, звісно, не дуже хотіла, щоб колеги бачили, 
що за нею приїхав якийсь чоловік, але то пусте. Трема пробігала тілом, 
кидало то в жар, то в холод.

– Куди поїдемо? – спитав.
– Просто від’їдемо кудись у затишок.
– Я задорослий, щоб про серйозні речі розмовляти в машині.
Зупинилися біля найближчої кав’ярні. У присмерку залу знайшли 

столик, замовили каву. Вона не знала, із чого має починати розмову, він 
не хотів заважати їй збирати думки докупи, але бачив, що пауза затяглася, 
то й почав:

– Я дуже хотів тебе побачити. Так хотів, що кинув свою гордість під 
ноги й написав.

– Ти правильно зробив. Я не насмілювалася написати першою – боя-
лася, що ти не відповіси.

– Я не відповім?! Ти навіть не уявляєш, як я чекав твого повідомлення 
чи дзвінка.

– Правда?
– Ти ще запитуєш? Хіба нічого не бачиш, не розумієш? Ти ж жінка, 

маєш таке відчувати.
– Я багато років намагалася забути, що я жінка.
– Скажи: навіщо ти це робила?
– Тепер бачу, що даремно. Хоча, напевно, у мене не було б тебе.
– Ти хочеш, щоб я був із тобою.
– Так. Тепер усе залежить від тебе.
– Ти заради мене зраджуєш свої принципи?
– Заради тебе я їх змінюю.

м.Чернігів
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 У ЗОНІ НЕПЕРЕСІЧНОГО

 ТАЛАНТУ
З Денисом Коськіним я позна-

йомився у Ніжині. Він переможець 
регіонального літературного кон-
курсу «Славні нащадки Тараса», 
я – член журі цього ж конкурсу. 
Щоправда, спочатку наша зустріч 
була заочною, я познайомився з 
творчим доробком молодого черні-
гівського поета, який він надіслав 
на конкурс. Буду відвертим – його поезія мене вразила! Вразила щи-
рістю почуттів, художньою досконалістю, неординарністю образ-
ного мислення… Відчувалося, що маю справу зі справді непересічним 
поетичним талантом. Коли ж ми зустрілися воочу, мене вразила його 
юнацька безпосередність, щирість і відкритість…

Денис Коськін живе в Чернігові, навчається у 11-а класі СЗСШ №1 з 
поглибленим вивченням іноземних мов, а ще пише вірші… Не за роками 
дорослі вірші. В них він передає біль нашого сьогодення, а ще свій власний 
душевний біль як відгук на події, що відбуваються в Україні. Він досить 
вправно володіє поетичним словом і цілком відвертий у своїх почуттях.

Згодом Денис став переможцем літературного конкурсу імені Ми-
коли Гоголя, який проводив філологічний факультет НДУ, і я позна-
йомився із іншою добіркою поетичних творів. Це була інтимна лірика. 
По-юнацькому емоційна і вразлива, але надзвичайно толерантна і 
переконлива, із гарним художнім смаком. Саме тоді й визріла ідея по-
знайомити читачів «Літературного Чернігова» і з поетичним доробком 
молодого автора. Це його поетичний дебют, тож побажаємо успіху! 

Олександр ЗАБАРНИЙ,
декан філологічного факультету НДУ імені Миколи Гоголя 

Літературний
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                         *   *   *
Ти кажеш : «Війна… А кому є до неї діло?
Мені наплювати, бо ж в нас тут деньки погожі».
У мене був друг. Я ховав його в понеділок,
Точніше, частину. Бо другу знайти не можуть.

Ти кажеш: «Донбас… А чому б нам його не здати?
Бо ж там, крім руїн, все одно нічорта немає…»
В моєї знайомої пострілом вбили матір
За те, що вона одягла вишиванку… Знаєш?

Ти можеш кричати, що все це про інших, звісно.
Дивись телевізор, допоки вмирають діти.
Та тільки ж коли ворог прийде до тебе в місто,
Що ти йому скажеш? Як вмовиш себе не вбити?!

Ти кажеш: «Війна… І яке нам до неї діло?»
Ти дома сидиш… А вони по кістках йдуть босі.
У мене був друг. Я ховав його в понеділок.
Точніше, частину.
Бо другу шукають
І досі.

                             *  *  *
Лиш тільки будь. І більшого не треба,
І більшого не треба, янгол мій,
Я завше прилинатиму до тебе
Крізь гуркіт піднебесних веремій.

Лиш тільки будь. Я не благаю більше
Нічого, бо все інше – то пусте!
Ти будеш чути, як бринять ці вірші
Й коли мій хрест травою поросте.

Й коли мене обмовлять позаочі,
Й коли ніхто не прийде до труни;
Ти будеш чути тихий шепіт ночі
І голос мій… Заплаканий, сумний.
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Лиш тільки будь, лиш тільки будь на світі
Тоді, коли я рушу в довгу путь
І спільні дні замінять дні віджиті;

Лиш тільки будь. Благаю, тільки будь…

                     *  *  *
 І знову ці прокурені вагони
 Та колії, що тягнуться в пітьму.
 У далечінь наш потяг вітром гонить
 Тож я тебе, мабуть, не обійму.

 Ці рейки, ці дороги ген до краю
 Й твої долоні з гроном бузини …  –  
 У тамбурах кохання не вмирає,
 Воно лише міцнішає у них.

 І ніби шовком – тисячі сузір’їв 
 На небі вишиває літня ніч.
 Кохана, я не вірю, ні, не вірю,
 Що ти вже не зустрінешся мені.

 Кохана, я не хочу, ні, не хочу 
 Забути тебе в профіль та в анфас…
 І хай там що нам відстані пророчать,
 Їм все одно не роз’єднати нас.

                           *  *  * 
 Вона виростала в домі, де жили лишень пияки,
 Навчалась в столичній школі, у класі суцільних ВІПів;
 На чайнику та на серці з роками з’являвся накип,
 Й волосся міняло колір, мов листя стрункої липи.

 Вона малювала квіти, постійно писала прозу;
 Ховалась під теплу ковдру, коли в шиби скрібся вечір.
 Поводилась, мов дитина, та ж завжди була серйозна.
Любила якогось дурня. Цим дурнем був я, до речі.
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 Постійно носила кеди, постійно хотіла кави;
 Нам разом у комуналці – неначе у справжнім раї.
 І всі ті дурні турботи одразу кудись зникали,
 Коли ми єднались з нею в цілунку, що обпікає.

 Її бездоганні губи були ніби вишні стиглі,
 У мене від них по тілу розрядами бігли вати.

 Я хочу лишитись в неї під шкірою, ніби стигми,
 Я хочу лишитись з нею бодай  би щоб їй
 Писати. 

   *  *  *
Іще не скресла крига на річках.
Ще тата – хлопці, мами ще – дівчата.
Ще я не син, а ти ще не дочка,
Нічого ще повік не розпочато.

Ще зими холодніші, ніж тепер.
Бабуся ще сидить й чекає вдома.
Ще я не чув й не знаю про тебе
І ти живеш, зі мною не знайома.

Нічого ще між нас не відбулось
І лиш тепер так страшно розуміти,
Що ти була закохана в когось
Й ділила з ним духмяно-тепле літо.

Але скресає крига на річках,
А ми стаєм віднині значно більшим
Ніж чийсь синок і ніж чиясь дочка…
Ніж почуття, ніж спомини, ніж вірші.

І я живу, щоб ти була жива
У думці та у поглядах на небо.
У пам’яті, у музиці, в словах,
У всьому, що залишу
Після себе.

   м. Чернігів, 2018 р.
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НІЧ З КАТЕРИНОЮ 

«Якби мені до рук — скрижалі Долі, 
Я розписав би їх по власній волі! 
Із світу вигнав би всі смутки, болі...»

            Омар Хайям

Її звали Катериною. І вона дивно тоді в ніч на сьоме грудня з’явилася  
і так несподівано зникла. Наче й не було.  Дівчата в кімнаті про неї  до 
того не відали й ніколи після тої ночі вже більше її не бачили. І все ж 
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про неї, незвичайну гостю, пам’ятають у невеличкій кімнаті гуртожитку 
філологічного факультету…

– І так, дівки, у вас у кімнаті цей тиждень  житиме ще одна дівчина, 
– сказала Миколаївна, комендант гуртожитку. – Вона навчається на за-
очному. Прошу любити і жалувати.

«Цього ще не вистачало...», – однаково, майже одноголоссям подумали 
усі три студентки. 

Білявка в довгій сукні окинула довкола. «Так! Чудово! А Миколаїв-
на молодець, що підселила сюди. Довго доведеться працювати з цими 
пихатими дівульками. Он та повненька любить ласувати усяким вулич-
ним їством. Ось і зараз від неї пахне біляшами і чісбургами. А ця, що в 
зеленому байковому халатику, все розповідає своїм сусідкам, що мала 
багатьох хлопців,така бідова з ними.  А насправді  сама ще жодного разу 
не мала стосунків із протилежною статтю. Начиталася усяких дурниць 
в глянцях та книгах на кшталт «Емануель». А ця? Тиха й скромна, а на-
справді бісеня з пекла…»  

Зелені  очі новенької блиснули на всіх трьох. Холодом обпекло спини 
дівчат. 

– Де моє ліжко? – спитала новенька. – До речі, я Катерина, Катя.
– Нам то що з того?..
– Та ви не ображайтеся. Мене підселили до вас. І я від того теж не в 

захваті.
Розмова все ж не клеїлася. Дівчата мовчали і тільки скоса поглядали 

на новеньку.
– Ми тут тобі не довідкове бюро. Сама бачиш, де вільно, – мовила 

бідова.
– А ти, Свєто, не кіпішуй.
– Ви подивіться, вона знає як мене звати. Може, й решту знаєш? – 

відповіла бідова Свєта.
– То – Танька, – Катерина показала рукою на прихильницю фаст-

фуду. – А то Настя…
– І відкіля інформація. Ми з тобою «вконтатах» і  «однокласниках» 

незнайомі.
– Секрет! Мій секрет!
– Ти диви! Яка Мата Харі з ФСБ, ЦРУ і Моссада вкупі взята. Ти 

давай, колись! – вела  далі Свєта.
– Та то, напевно, Ніколаєвна злила про нас  всю інфу. А ти тут, Свєтко, 

паришся, випитуєш у неї. Всьо просто, – мовила тихоня Настя. – Нікола-
євна все й виклала за пляшку шампусіка чи коробочку цукерочок «Мішка 
на Сєвєрє». Так! – кольнула у вічі Катерині дівчина.
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– А хоч би й так. Та я знаю про тебе таке, що у твоїх подружок повіки 
розширяться до розміру блюдечка твого синього кавового сервізу!..

–   Ану, розповідай про Настю. Перевіримо…
– Вона надає ескортні послуги. Спілкується за гроші з багатими 

мужиками. Думаєте за що вона живе, коли профукала стипендію. А має 
тільки мамку, яка отримує півтори тисячі пенсії…

Настя почервоніла і не могла видати нічого з вуст у своє виправдання. 
Вона піднялася й хутенько вибігла в сльозах.

– Ну, гаразд! Наська, вернись скажи, що це брехня й неправда. А про 
мене що скажеш?

– А ти теж не та, за яку себе маєш, Свєтко. Ти тут дівчатам баляси ві-
шаєш, що в тебе хлопаків від Львова до Києва. А не маєш жодного. Учора 
ти розповідала дівчатам про пригоди з мажором, про якого начиталася в 
отому глянці, що в тебе серед паперів курсової. Ти показувала дівчатам 
кавалера, з яким ти навіть й незнайома. Скануєш фото з журналу і фото-
шопиш із собою.

Свєтка вискочила в коридор як ошпарена. Танька аж пирхнула від 
такого.

– А ти чого пирхаєш, Танюшо? Про тебе теж є конфіденційна інфор-
мація. Те, що ти любиш фаст-фуд – ні для кого не є  секретом. Ти мрієш 
схуднути. Та це неможливо поки що, бо це така у тебе залежність. А ще 
твій коханий Михайло, з яким у тебе призначене весілля, зраджує тебе 
з твоєю подругою. Через свою невпевненість і жреш фаст-фуд.

Дівчина завмерла й дивилася в одну точку. Тетяна не знала, що й 
сказати у відповідь.

– Кажи, звідки ти знаєш про нас. Те, що Михайло зраджує, я здогадува-
лася вже досить давно. Бо я не красуня з такою вагою в центнер і більше. 
Та все ж вигідний наречений. Наші батьки мають спільний бізнес.  А те, 
що з Томкою! То – ні.  Що Наська працює в ескортній фірмі я знала, бо 
сама вона «розкололася», коли я побачила в неї кілька соток доларів. А 
от Свєтка подивувала. Давай розказуй! 

– Та що казати? Якщо я вам розкажу про себе – не повірите, – мовила 
спокійно Катерина.

– Після того, що я почула про себе й дівчат від тебе. Я, принаймні, 
повірю.

– Ну, то я Катерина-чарівниця. Та сама. На честь якої в давні часи про-
ходили ворожіння й гадання у передріздвяний період. А ще мене звати 
Дівана або Діана. Я богиня дівочої цноти. А так я Катерина, тезка святої 
Катерини. Ви ж мене можете звати по-різному. І Катьою і Діанкою. Те, 
що я про вас повідала – нікому не розкажу.  

– Та це неймовірно… Хоча мені колись, ще в дитинстві, моя прапрабаба 
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розказувала, як вони ще до першої війни ворожили в ніч на день святої 
Катерини. Тому, як це не звучить із твоїх вуст, повірю.

– Ну, то клич дівчат! Будемо чарувати. Сьогоднішня ніч найкраща 
для чарів…

Таня вийшла з кімнати й побачила, як Настя заспокоювала Свєту. 
Дівчина ніколи не бачила, щоб та коли-небудь  бачила сльозу на обличчі 
в дівчини. Сьогодні Свєта була, як та мокра курка.

– Тебе теж виперла новенька своєю правдивою розповіддю? – запи-
тала Настя, побачивши дівчину. – Так, я заробляю гроші в такий спосіб. 
Але я не повія, повірте. Там усе інакше. Згадайте старий американський 
фільм «Красуню»… Я тільки розмовляю з тими чоловіками. А щоб щось 
інше? Ні!

– Не виправдовуйся, Нась. Вона про нас знає, бо вона богиня дівочої 
цноти. Її ще звати Діана. Мені прапрабаба ще в дитинстві розповідала. 
Буде гадати й ворожити нам… І то є правда.

– Та ти шо! Не може такого бути. Це казка, міф, – трохи заспокоївшись, 
але ховаючи очі, мовила Свєтка. – Я ж, дівчата, чого така, бо бережу себе 
для нього одного. А в теперішньому світі, як і завжди було до цього, ді-
вочою красою хочуть володіти поза волею самої дівчини. А тобі, Танько, 
про що повідала богиня?

– Та ви й так знаєте. У мене вага. Люблю цей фаст-фуд. А ще я заміж 
виходжу. Теж знаєте.  Томка, сучка, спить з Михайлом. Підсунулася 
під нього. А я до весілля вирішила – ні-ні! Батько як узнає, що він, гад 
пархатий, таке витворяє, порішить його. Та й Томку закатає в асфальт.

– І ми маємо вірити цьому  всьому?
– У нас іншого виходу нема, принаймні. Сю ніч ми десь маємо ночу-

вати, а не тут у коридорі бути. Тому йдімо в кімнату. 

Коли дівчата відчинили двері кімнати, світло було вимкнено. Нато-
мість посеред столу стояла величезна миска з водою, по краях якої горіли 
свічки та стояв образ Спаса.  Замість білого плаття на Катерині-Діані 
була прозора світло-бірюзова сукня, на голові вінок.

– Я вас уже, дівчата, зачекалася. До ворожіння готово все. Кожна з 
вас має дати щось дороге вашому серцю. Ти, Таню, обручку давай. Свєта і 
Настя, не маючи ще її,  можете й інші речі дати. А саме хустинку, кілечко, 
стрічку, сережку, хрестик. Кладіть біля миски (Дівчата одна за одною 
поклали названі предмети). До  них ми повернемося пізніше. А зараз 
беріть свічки й тримайте над водою. Нахиляйте над краєм, щоб віск стік 
у воду. Й кажімо тричі такі слова: «Не дуйте, вогні пекучі, зі муравного 
жарнічка, а возгорісе воскова свічка перед дивовижним Спасом-образом!» 
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– Не дуйте, вогні пекучі, зі муравного жарнічка, а возгорісе воскова 
свічка перед дивовижним Спасом-образом! – повторили слухняно дів-
чата.

– А тепер подивимося, що кожній випало. Таню починай.
Дівчина виловила свою воскову скульптуру й поклала на свій край 

стола.
– Здається, на яйце схоже, – проказала дівчина. – І що воно означає? 
– Яйце  є стародавнім символом таємничого, прихованого. У тебе 

величезні страхи щодо Михайла. А яким чином їх подолати, дізнаєшся 
трохи згодом. Після дівчат. Настю, що в тебе?

– У мене вийшли маленькі горошинки. А ще листок дерева.
– Горошинки – то гроші. А листок – заздрощі людей. Щодо нареченого, 

то його у цьому й наступному році, певно, що не з’явиться.
– Отакої?
– А що думала! В ескорті чоловіки жонаті й влаштовані. У цій кімнаті 

заздрісниць нема. Значить там, на роботі. Тепер твоя черга, Свєто!
– А у мене, здається, дзвін! – вигукнула вона. – Та такий рівний, наче 

вилитий…
– От і добре, що він такий. Матимеш добрі вістки. А про що – пере-

йдімо до іншої частини гадання-ворожіння. З вашого  дозволу я візьму 
ваші тарілки. 

– Так бери! – в один голос сказали дівчата. А Таня подала їхні три 
тарілки.

– Тепер попрошу вийти на хвильку з кімнати. Я покладу якусь річ під 
кожну з них. То виходьте.

Дівчата вийшли й зашепотіли за дверима:
– І як воно? Щось воно непевне це ворожіння, – мовила Свєта.
– Зате цікаве, – мовила у відповідь Таня. Вона була суєвірною. Дові-

ряла всіляким гороскопам, передбаченням.
– Заходьте! – почулося з-за дверей. Дівчата слухняно зайшли до кім-

нати. – Вибирайте тарілку кожна. Таню, давай ти перша.
Дівчина підняла свою тарілку. А  в ній – стрічка.
– Заміж ти цього року не вийдеш, розстанешся з Михайлом.
– Круто! Після такого, за нього – ніколи! А як же обручка? – спитала 

Таня.
– Ще не вечір! – посміхнулася Катерина. – Тепер ти, Свєто!
Світлана перевернула тарілочку. На столі лежало кілечко.
– Вітаю, дівчино. Скоро покинеш ти дівочий клуб. Зустрінеш ти свого 

мачо. Правда не з глянцю. А все ж матимеш за ним усе.
– Ухти! Нічого собі! – вигукнула радо Свєта. 
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– Сильно не радій. Попереду у тебе велика праця, щоб сподобатися й 
закохати в себе. Під лежачий камінь вода не тече. Та й потім, щоб утри-
мати його…

– Я зрозуміла. Все в моїх руках, – сказала дівчина.
– Отож! Тепер ти, Насте. Піднімай свою долю.
Дівчина впевнено підняла блюдце. А під ним – хустинка. Поглядом 

спитала у ворожки.
– Буде багато сліз у тебе, Анастасіє. І все із-за грошей. Тобі слід по-

думати: чи варті ті гроші, що матимеш, того болю. Чи, може –  ну їх… ти 
постарайся знайти інше заняття.

– Ого! Насте, я ж тобі казала неодноразово, що кидай це заняття. Це 
добре, що ще таки добре, що ті зустрічі з чужими мужиками так закін-
чуються. А то?.. – недвозначно натякнула Таня.

– Тепер, Таню, щодо обручки. Її тут уже нема!
– Як нема! Де вона?..

Дзвінок Тетяниного мобільного розбудив усю кімнату гуртожитку.
– Танько, йолки-палки! Ти знов на беззвучний режим не поставила 

свій айфон! – спересердя в один голос кричали дівчата. – Напевно, знов 
твій Михайло дзвонить.

Дівчина натиснула на відповідь. На зворотному боці почувся чоло-
вічий голос:

– Ти що здуріла, що повернула обручку?
– Ні, не здуріла, Михайле. Якщо ти спиш з Томкою, то й далі спи… – й 

натиснула на відбій дзвінка. Поглянула довкола. Ліжко в їхній кімнаті 
було вільним. – Дівчата, мені наснилося чи що приверзлося. Нашої но-
венької нема.

– І справді, нема. Значить, то був сон, наш спільний сон з Катериною-
Діаною, – мовила з сумом Настя. Вона ще раз поглянула на свої зароблені 
«зелені». – Напевно, що відмовлюся від такого заробітку. Краще влітку 
поїду в Польщу на полуницю. А ти, Свєто!

– Та ну вас!.. – буркнула дівчина, роздивляючись на своєму безімен-
ному пальці правої руки перстень. Він виблискував  блакиттю неба.

Десь за стіною включили радіо. Диктор повідомляв: «Сьогодні сьо-
ме грудня… Цього дня шанують великомученицю Катерину. Вона була 
дочкою правителя Олександрії. До неї сваталося багато наречених, але 
дівчина всім відмовляла… Цього дня дівчата ворожили на суджених».

– Дівки! А хто у вазу поставив три гілочки вишні? – запитала  Таня!
– Не я! – в один голос сказали подруги…
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ЄДИН
У нашому селі єдин мужик зостався. Воно то не єдин. Лишилися Ли-

керчини хлопчаки. Їм по дванадцять років. А ще дід – сторічний Панкрат. 
Він ще пам’ятає панів із панщиною та ще часи, коли не було залізниці в 
райцентрі. Не лишилося мужиків, бо на фронт забрали в сорок першо-
му році. А ті, що лишилися при німцях: молоді й завзяті, до Німеччини 
поїхали. До останку мужиків вигребли уже в сорок третьому, коли со-
вітська влада вернулася. Прийшла комісія, покрутила тоді й хлопчаків, 
що ледь пушок біля носа почав пробиватися і статечних дядьків. І їх без 
оружжя одправили на переправу через Дніпро. Усіх тоді побили. Жоден 
не повернувся додому. Лишився єдин Іван, бо був кульгавим. Тому й не 
взяли його до війська. Воно до войни таке сопливе ходило. Сватався хоч 
до якої-небудь. Та ніяка порядна женщина не хотіла біля нього й стати. 
І щоб він поганий та лихий чолов’яга був. Так ні! В чарку вельми не за-
глядав, не палив тютюну. І хазяїн нічого собі був. Та з нами бабами не 
велося йому. Так і жив собі нежонатим, бобильом, на краю села.

Та пройшла война. Й лишився він тільки з дідом Панкратом та хлоп-
чаками Ликериними. Бабам і молодицям важко без мужиків. Не через 
роботу. Бо в роботу за чотири годи войни втягнулися. І вже нічого не 
почім. І орати, і сіяти, і молотити, і навіть будувати. Усе могли баби. А от 
діла такого – зробити  дитя? Ні! Не получається ніяк. Як ти не старайся 
і не парся. Тут треба мужик. Хоч маленький, хоч нікчемний, без рук, без 
ніг, але мужик... Щоб той його апарат працював безвідмовно. Без мужика 
цієї роботи не зробиш. 

Мужика свого бачила у цій справі не більше трьох разів. Бо в сорок 
першім годі забрали його. Не дав Бог життя нам укупі. Не повернувся 
додому з війни. Після повернення совітів отримала похоронку на нього. 
Загинув під Харковом. От, і надумалася я до Івана прибігти вечірком. 
Я ж ладна молодиця. Усе при мені: і цицьки, і задок, і передок нівроку. 
Петро, чоловік мій, до войни так мене ласкав, так любив. Та не вийшло 
з дітками. Бо час треба був на це. Не хочеться вік у самоті вікувати. А я 
молода, весела. До всякої роботи не лінива. А що вже з хлопами балаку-
ча…  Тільки дай мені. Ото поїду в райцентр. І на того гляну, й на того. Та 
вони не мої, чужі, не з нашого села.

Ну то взяла одної неділі паляницю, шматок торішнього сала. А ще 
пляшку самогону й пішла. У хаті його не світиться. Страшнувато, звіс-
но, йти до нього за такою поміччю. Та той страх перемагається іншим 
страхом – майбутньою  самотністю на схилі літ. Треба йти! Не з города 
ж виписувати якогось там бахуря.  Іван все ж свій. З нашого таки села. 
Коли ж підійшла до хати ближче. І, було, зібралася постукати у скло, 
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коли чую стогін. Я то відразу здогадалася, що то за шум був у хаті в Івана. 
Принишкла я. Мені молодій було цікаво, хто ж це був в Івана. Коли стих 
шум за вікном, рипнули двері. В жіночій тіні я впізнала Пріську. Вона 
теж солдатка-вдова. Не вернувся муж її з войни уже в сорок третім году. 
Потонув у Дніпрі. Якось мені стало жаль себе. «Що ж це я після неї буду. 
Не хочу й не буду. Проживу якось», – порішала я. Та наступного місяця я 
знову зібралася до Івана йти. І теж вечірком. Підходжу знову я до хати. І 
що ж? Чую те саме. Заглядаю у вікно. Бачу їхні тіла. Розпашілі, гарячі. На 
місці тої себе уявила… Бачу вже впоралися. Молодиця встала, вдяглася. 
Направилася до дверей. «Хто ж така? – думаю. – Чи не знову Пріська? 
Ні! Не вона». Тільки на вулиці і впізнала. Наталка – сусідка моя. Теж 
вдова-солдатка. Сама така красива, повновида, хоч картину малюй. Що 
тут маєш робити? Постояла я так, вагаючись, з півгодини. Подумала, 
погадала. А тут чую: господар обійстя вийшов. Певно, що проти вітру 
зібрався. Поглянула я тоді на місяць і зорі й прожогом у хату. Скинула 
з себе одіж. І ну – під кожуха повністю голісінька. Лежу, тремчу, чекаю. 
Коли являється Іван. Поглянувши на кожуха, приліг він до мене. Об-
щипав, обмацав мене всю. Та й заходився свою справу мужичу робити. 
Ох, і давно ніхто мене не мав. Я теж все старалася, щоб йому догодити…

На ці побачення ходила безліч разів, поки не відчула себе важкою. А 
на весну, після Благовіщення, я мала двійню: Василька й Марусю. І не 
я одна. Наталка й Пріська також мали діток. Казали люди в селі, що з 
Іванового сім’я багато на світ білий народилося. Хоч він єдин був у селі 
мужик, не рахуючи сторічного діда Панкрата й хлопчаків Ликериних…

м. Корюківка
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НА МЕЖІ ВЕЧОРА 

  Оберіг

Біля воріт стрічає сина мати,
Як син верта зі ста своїх доріг.
Допоки ще жива батьківська хата,
Допоти є у роду оберіг.
Але село, мов вичахле кострище.
Чого вже більше – хат, а чи хрестів?

Микола Будлянський родом 
із села Держанівка Носівського 
району. Після школи працював 
літпрацівником у райгазеті в 
Борзні, потім – кореспондентом-
організатором районного радіо в 
Носівці. 1973-1978 роки – сту-
дент факультету журналістики Київського державного універ-
ситету ім. Т. Шевченка. Працював власкором обласної газети 
«Деснянська правда». З 1990 року – завідуювач відділом, заступник 
головного редактора. Заслужений журналіст України.

Автор книжок поезії, прози та публіцистики: «Калинові дощі», 
«Стежки і вишні», «Де починається любов», «Соняшникова межа», 
«Розкажіть мені, мамо»… Нині готує до друку нову збірку віршів.
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Хоч в тих оселях-пустках вітер свище
І гірко плачуть душі матерів.
Де ж ви, сини і донечки-надії,
Що хоч в нужді, та, як жита, росли.
По наймах у чужинців-багатіїв  
Чи, як батьків, на цвинтар віднесли?
Батьків… воно усякий про те знає,
Бо відробили, віджили своє.
А діти ж від горілки вимирають,
Від зілля, що брат брату продає.
Зумисне топчуть Божі заповіти.
Не відають, що творять собі зло.
Невже забули: ми ж є Божі діти
І були завше під його крилом?
Невже за нами стільки остогиди,
Що і Всевишній тихо відвернувсь!
Тому і плачуть на могилах ридма
Ті, в чиїм серці ще живе Ісус.
Лежить село. У димарях холодних
Нечисті сажу місять про запас.
Стоять хатини на кістках народних,
У проймах вікон зупинився час.
Хто ж бо ми є, чиї, якої крові,
Чия над нами голубіє вись?..
Не забуваймо рук, які з любов’ю
На ноги нас поставили колись.

Одкровення

Не озивайсь, душа, тривогою
І так перо кровоточить.
Багато в житті не хочу
А лише любові й спокою.
Та стільки довкіл отрути.
Політики – ніби квочки.
Як важко собою бути,
А іншим бути не хочу.
В житті то круті, то щерблені,
А скільки довкіл негідників!
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Вкраїна уже не вербами,
А славна своїми злиднями.
Дороги в тополях – де вони?
Хатини – вишневі зарослі.
І їздять у «мерсах» демони,
Де б їм іще напастися.
Пишу, та чомусь не пишеться,
Поезія – для незрячого?
Та вірю, що зло ще вижнеться
Руками народу нашого.

Грибна пора

Грибна пора. Ліси – комори плоду,
Дари свої безплатно роздають.
Отак би й ті ділилися з народом,
Які давно народ, мов п’явки, ссуть.
Та що про них! Нам ліпше гриб до гриба
Свіженькими прямісінько в окріп.
Нам лісового скуштувати хліба
Достойніше, ніж чорної ікри.
Ми бідністю не хвалимось, бо нічим,
Повилітали, ніби дим з труби.
Он села догорають, ніби свічки,
І на поля вже ходим по гриби.
Повиростали сосни та берізки.
Ще пару літ – будинки добрі став,
Але кому? Рідня в світах неблизьких,
Городи в гривах бур’янів і трав.
Грибна пора, і край доріг село все
Торгує хлібом, правда, лісовим,
На тих полях, де дубина і сосни,
Вже не збирать достиглих колосків.
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  Тіні

      І
Ламались тіні, вітер дужчав,
На душу смуток наганяв.
У шибку бивсь маленький хрущик –
Йому ніхто не відчиняв.
Скріпила хвіртка, тужно, плачно,
А в хвіртці привидом стояв
Отой, кого давно не бачив,
Вже так давно, що й не впізнав.
У погляді його незлому
Давно розтав образи лід.
Колись малим він втік із дому
Від злої мачухи у світ.
Ніхто не кинувся шукати.
Не співчував його судьбі.
Лише в могилі рідна мати
Перевернулась од журби.
Мо’ щоби Бога не розгнівить,
Позвав до хати, до борщу.
А він стояв – чи він, чи привид
Із вітру й сірого дощу.
Розвечорілося. До ночі
Хилились тіні і кущі.
І лиш чиїсь не спали очі,
Думки гули, немов хрущі.
Комусь оце життя боліло
Не першу ніч, не перший рік…
Од вітру хвірточка скрипіла 
І переходила на крик.

  ІІ
Осінні тумани встеляли стежки,
І бабина постать хиталась у хвіртці.
Щось мати веселе казала сусідці –
Обидві сміялись, узявшись в боки.
Старий дідуган, насьорбавшись вина,
Одцвіття палив край вишневого саду,
Чи пам’ять про ту, яку в юності зрадив,
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Бо все роззиравсь, чи не бачить жона.
Хоч знав, що нема ні жони, ні рідні.
Вони десь отам, за літами-роками.
Лиш юність приходить глухими ночами
І тінню до ранку стоїть у вікні.
Вже кликав до хати – ніхто не руша.
Прощення просив, наче грішник затятий.
Вітри стугоніли, вривалися в хату,
А, може, то плакала хрипко душа.
На ніч повертало. Густішала синь. 
Сусідки пішли, набалакавшись вдосталь.
Горів падолист і допалював осінь,
В прочиненій хвіртці хиталася тінь…

Вікно відкрите

По вікна цвіту намело,
По вікна – тиша.
І ходять нищечком селом
Стежки і вишні.
Горить калина на межі,
Палає цвітом.
Приспавши жито, сон лежить
За крок од літа.
Вікно відкрите в дивен-світ,
У чари ночі.
Зітхає сад і ронить цвіт
У сни дівочі.

Бузковий світ

Бузкова рань,
Бузкові тони.
Бузкова тиша до воріт.
І перший промінь м’яко тоне
В легкий, пахкий бузковий світ.
Умився кіт
Росою з м’яти
І, певно, снідать почвалав.
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Від баби дід сховавсь за хату
І нишком курить у рукав.
А за городом, у долині,
Туманів сохнуть рушники.
Вростає сонце в небо синє –
За вуха тягне лопухи.

Літо. Надвечір’я

Останнього променя подив
Розтав на припалених вітах.
В приполі несе із городу
Матуся натомлений вітер.
І стелеться стежечка тихо –
Ще тепла, як мамина ласка.
В гнізді примостилася буслиха:
Буслятам розказує казку.

Дві дороги

Її – нема, вона – минуле,
Що й досі спати не дає.
Усе не так, лиш так зозуля
Вночі із пам’яті кує.
Роки – не птахи, не вертають,
Спинити хочу – не спиню.
Коли коханих забувають,
Душа лишається вогню.
Хоч день іще як лід прозорий,
Та і холодний, наче лід.
Комусь вишнево квітнуть зорі,
А хтось стоптав вишневий цвіт.
Не знаю я, коли зустріну,
Та чи й зустріну? Доля зла.
Хоча б хоч раз майнула тінню
Моя сімнадцята весна.
Під небом синім, наче око,
І в темнім царстві тишини,
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Де б’є життя й де вічний спокій, – 
Не буде спокою мені.
Завечоріло. Місяць строгий
Знов крутить вуса як козак.
Десь ходять світом дві дороги
І не зустрінуться ніяк.

ЛЮБОВ – як зірка
І Всесвіт – дім.
Бузкова гілка
І тиші – грім.
– За всіх найкраща! –
Зухвалий сміх.
В душевних хащах
Блукає гріх.
Позірна скромність.
Слова – зерно.
І губ медовість,
І перс вино…
Бісівська сила
Порве світи,
Бо я вже – крила
І небо – ти!

Соняшник на межі вечора

Коні у травах сни столочили медові.
Вечір на возі приліг, як натомлений конюх.
Став край городу і світиться материн сонях
Знаком любові. 

м. Чернігів
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ЗА ОБРІЄМ ПІДВОДИТЬ РИСКУ ЧАС

* * *
Прокинулась весна й пробігла мимо мене,
Зронивши ніжні паростки у світ,
Така вся пишна, юна і зелена,
І зникла казкою, мов папороті цвіт.
За нею літо зацвіло житами,
Стоптавши стежку від моїх воріт,
І щедро наливалося плодами,
А потім рушило в широкий світ.

Лариса Ткач народилася в 
с. Сиволож Борзнянського району 
на Чернігівщині. Закінчила техні-
кум радянської торгівлі. Мешкає 
в Чернігові. Пише для дітей та 
дорослих.

Автор поетичних збірок – 
«Неслухняний дощик» (2003), 
«Ріки течія» (2003), «Прудкий 
Зайчисько» (2006), «Свято весни» (2008), «Їсти хочу і лежати» 
(2013), «Кришталева роса» (2015).

 Переможець обласного літературного конкурсу «Краща кни-
га року» 2008, 2013 та 2015 років. Лауреат літературної премії 
ім. М. Коцюбинського та міжнародної ім. П. Куліша.
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До осені – далекого причалу
Коротких днів, що листям затремтять,
І там лиш контури із сивого туману
фатально в порожнечу облетять.
 

* * *
Її побачив вдалині,
Була вродливою такою,
Наснилася вона тоді
Заквітчана в гаю весною.
Йому всміхалася вона,
Віночок з папороті цвів,
Сказала: «Звуся я весна»,
Коли  він з нею говорив.
І віддалятись почала,
«Прощай! – сказала, – йду у літо»…
Діток за ручки  повела,
Дощами – грозами омита.
Він бачив: осінь золота
Впліталась в коси їй віночком,
У вишиванці, у літах –
Губила золоті листочки…
І навіть слід її зникав,
А він очей не зводив з неї.
«Не йди! – услід він їй кричав, – 
Не покидай душі моєї».
А потім – міражем була, 
Прокинувсь, важко серце билось,
Сніги і вітер стерегла –
Вона… бабусею вже снилась.

МОНОЛОГ  БЕЗХАТЧЕНКА

Зреклись мене мама і татко.
О  Боже, у чому  ж мій гріх?
Тепер я чужий і безхатько,
Не втямлю, чим гірший за них.
Щодень мов по лезу ступаю,
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Притулок для мене – не дім.
Візьміть у сім’ю, я благаю,
Не хочу я бути чужим.
Не покидьок я, а дитина,
Почуйте усі матері:
І спати в підвалі й під тином
Не хочеться більше мені.
Немитий, голодний, холодний
Я смітник увесь перебрав,
А там – ані крихти сьогодні!
Намарно харчі я шукав.
Із мамою хочу зустрітись,
Вона хай яка б не була,
Я буду рідненьку любити,
Так хочеться ласки й тепла.
 На рідних я зла не тримаю,
Хотів лиш почути від них
Чому я дитинства не маю
І чий я спокутую гріх?
Візьміть у сім’ю – я людина,
Щоденно я Бога молю.
Я чемна, терпляча дитина,
Усіх я вас дуже люблю.

* * *
Невтішно серце холодом проймає,
Хоч до ладу ще день і не погас,
І сонце вперто небо підпирає,
За обрієм підводить риску час.
Цей захід сонця оком лиш окину,
Постою трохи, в небо подивлюсь.
Колись і я зійду на ту стежину
І разом з сонцем в небі покочусь.

* * *
Осінні дні вітрами зашуміли,
Заснуло сонце в хмарах димових.
Куди ж літа, куди мої поділись?
Тепер лише я згадую про них.



54 Лiтературний Чернiгiв

Здавалось осінь ще така далека, 
Громи весняні землю пробудили,
У небі посміхалася веселка, 
Розхристані сади палахкотіли.
А ще ж і літо буде, буде ще і спека,
Ще ж не нагрілася земля...
До жнив здавалося далеко,
А час зітхнув – лишилася стерня.
Зібрали врожаї, і небо розступилось,
Дощі холодні буйно торохтять –
Життя моє у осінь покотилось,
І в зливі тій – літа мої летять.

* * *
Ви «старшим братом» називались,
І ми мирилися. Нехай.
Душею щирою єднались 
І шанували зазвичай.
На себе кривди ваші брали,
За вас молились, як могли,
А ви нам в душу наплювали,
Вам захотілося війни.
Вам захотілось гніву й крові,
Вас роз’їдає злість-іржа,
Зреклися нашої любові,
Зреклися нашого тепла.
Гострили кігті до нестями,
Цькували блазнів у наш бік,
О, нелюди, ви стали ворогами,
Тенетами струснувши світ.
Ми, мов мішень,   в вас на прицілі,
В вас звіра дикого оскал,
Яка вас мати народила,
Життя який вам батько дав.
Вам перед Богом звітувати,
Взяли ви зброю чом свою,
За долю кожного солдата,
Що гасла зіркою в бою. 
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* * *
Вже й в наші двері стукає війна,
Уже і нам не солодко живеться,
Де, на якій межі зупиниться вона  
Чи наша воля кров’ю ще проллється?
Чи висушить сльозу пекельний болю гнів,
Затерпне в грудях і закам’яніє,
Чи візьме в пекло вогняне синів,
І материнське серце заніміє.
Душа заплаче боляче ридма,
Зведе до Бога безпорадно руки,
Коли здригнеться й затремтить земля,
І ворог лютий налетить, мов круки.
Та ви ж «братами» звалися колись,
Та ми ж ділили з вами дрібку солі,
Тепер в двобої смертному зійшлись.
Та діти ж з вами ми одної долі.
Чом в ваших душах звір загомонів,
Чом скаженієте, запраглося вам крові.
За що вбиваєте своїх тепер братів,
Ви ж нам клялися у своїй любові.

* * *
Оченята пригасли, оченята сумні,
Не повіку дорослі крають серце мені.
Чом дитяче серденько
    Розпач, сум охопив…
Хоче хлопчик маленький
    Татка бачить живим.
Перший раз йде до школи –
    Подорослішав син,
Схожий образ шукає оченятами він.
Обіцяв тато сину: 
    «Я вернуся  з АТО»,
Де його домовина
   І не знає ніхто.
В перший клас проводжає
    Його мама до школи –
В нього тата немає – і не буде ніколи.
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Несе хлопчик маленький
    Пишні квіти червоні,
Дві сльозинки скотились
    У дитячі долоні.

* * *
Літо в розпалі. Сонце в зеніті,
Сушить ріки й малі болота,
Дозрівають плоди соковиті,
Багровіють достиглі літа.
Притомились. Їм би в затінку
Можна вже було б спочивати,
А би сили черпнути хоч крапельку,
Й таємницю життя розгадати.
Чому сльози гіркі і солодкі..?
Чом полин і чом мед на вустах..?
Чому шлях життєвий короткий,
І в яких він зникає світах?
І розвіється де між порожніх надій, 
Зійде димом тонка павутина.
У високості ще сонце. Ще літо постій!
Порожніє життєва торбина.

* * *
Я чую, як мить пролітає,
А стримать не можу її,
Останні сторінки листаю–
Розвіяні жалі мої.
І вже находившись світами,
Вертаються болі  й журба,
Нема вже ні батька ні мами,
Лишилася туга сама.
Коротшими дні стали довгі, 
Мов крутиться швидше земля.
Мій янгол у мороці стогне,
Згасає одвічна зоря.
І сіються спогади давні,
Весняні – в осінні  жнива.
Ще ж обрій світився ось ранній,
Тепер його й сліду нема.
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О, де ж ви поділись строкаті
Манливі мої міражі,
Куди відлетіли крилаті,
далекі тепер і чужі.

* * *
І буде день, і буде ніч,
І будуть марево і свічі,
Лиш не горітиму я двічі,
І ти мене вже не покличеш
У вечір, щоб зустріть світання,
Щоб наше зоряне кохання
Незгасно в вічності горіло,
Зорею ясною світило.
Вписати на скрижалі ночі,
Вернути час, що стерся, хочу.
Ту мить, коли тебе зустріла
Життя, що птахом пролетіло.

м. Чернігів

Редколегія журналу «Літературний Чернігів» щиро вітає свого 
постійного автора поетесу Ларису Ткач з ювілеєм, який вона щойно 
відзначила, і зичить ще багато неповторних хвилин творчості, 
родинного благополуччя, поваги, любові й душевної молодості. З 
роси і води!
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Iлл   keb)emjn

Ілля Левченко (1999 р. н.)
Одвічна дискусія про взаємо-

дію тексту й життєпису досі 
актуальна. Ми не певні, чи на-
лежать Шекспірові приписувані 
йому твори, але від того цінність 
їх не применшена. Звісно, я знаю, 
як треба писати саможиттєпис. Народився, навчався, брав участь… Що 
це дасть для розуміння цих трьох коротких образків? Читайте уважно 
епіграфи й углибайте у слово… Усе це – про любов і смерть. Текст і під-
текст.  Даруйте вже за пафос.  

ДОЩОВА ВОДА 

Юліяні (1942–2018)
  – присвячую –

Глек

…Я це люблю. І більше себе не стримую.
Волт Вітмен, «Листя трави»

Дощова вода зібрана в глеки. 
 Глекові від того найтепліше, а потім розсіювання, яке не відчує ніхто. 

Чи добре в цей глек ставити квіти? Не думаю, що нині. Але поливати 
часник добре з нього.

 Шкода, що вже нема ні листя, ні гірких часників угорі. Я люблю їх, 
як твою мову. У пору, акурат впору.

 У Вітмена є порівняння людей із порами року. Він радить віддавати, 
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як віддають вони. Проте хіба пори року не циклічні, а життя не лінійне 
(прагматично, без сансар)?

 Я хочу садити цей часник,  хочу його поливати, я хочу зривати гіркі 
часники, хочу різати його на салат. Я залишаю голівку, аби знов посадити. 
Я хочу виходити зимою на веранду, коли холод б’є в ноги (Юліана 
наказувала натягти її шкарпетки, ситуація дратує), хочу заварювати 
каву й дивитися на ліс за вікном: десь між нами, у саду, устеленому 
снігом, зимують зубчики, які проростуть навесні. Я виходитиму до них 
і дивитимуся, хоч їх і нема (у Цвєтаєвої, пам’ятаєш, є романс: вічність 
готова перечекати, аби знати, що не все це даремно). Усі сварки й образи 
– лиш дитяча цікавість, чи вкорінився він (осіннє порпання в землі, що 
шкодить корінню).

Це є віра, що воно проросте, що будуть зелені пагінці, що будуть довгі 
стріли, що зростуть гіркі часники. Щастя втоми після збору врожаю; 
ґрунт, що пручається тобі, але чекає на зубчики.

/Увага: що найніжніше з цього?/ 
На, забирай. Я везу смачне печиво, подароване тим, хто надихає мене 

й підтримує, я повен дощової води. Забирай, аби щось полити. Або по-
став квіти. Але лише взимку. 

10/08.18 

Годинник

Забагато дано – 
а замало встигаєм віддати...

 Оксана Забужко, «З невідісланих листів»

Ти казала, що є час. Знімала великий годинник. Старий, як балки 
твойого дому, витягувала літієві батарейки й казала:

 – Оце  – 5 хвилин. Оце  – година.
Ти казала, що не зупинила час. Лише він уміє. Зупиняти по-

справжньому. Я і досі не ношу годинника на руках. Я досі вірив, що це 
вигадка. Вірив, що віра здатна щось змінити.

Ти казала, що легкому на руку треба садити квіти.
І вони росли, лілії, саджені мною. Колись було незліченно їх – 

усі білими стали. Стара півонія, що дрібно пахне й ніколи не цвіла 
– цьогоріч, убрана в пурпур, солодко мучила. Як ніколи раніше. Як 
жодного року до цього. 

Більше нічого не буде.
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Лише лілії і півонія.
Якщо ще настане весна – цвістимуть.
Для тебе.
22/07.18 

Гербарій

– Не називай мене «сонечком»? 
– Чому?
– Бо ти всіх так називаєш.
  У. К.

…а далі – мовчання.
 
Вільям Шекспір, «Гамлет»

Що залишилося? Квіти на підвіконні («Більше нічого не буде», 
–  каже вона в Жадана. «Хорошого»,  –  мама додає. Лише спомини, 
розсіяні в речах. І квітах на підвіконні. Зісохлих од відсутности тепла»). 

Кіт. Говорила: «Дивися, яка в нього грива. Буде Боніфацієм, Бонею. 
Хороший був лев: їздив дітей розважати до Африки».

А тепер серйозно. Як мені говорити? 
Мова твоя. Якою ти говорила. Мова – насправді дуже страшна 

штука. Із нею тобі ще жити. Мова сильніша за образ. Заздрю тим, хто 
не пам’ятає цитат.

17/07.18
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У КОЖНІЙ ЧАСТОЧЦІ ВСЕСВІТУ—ДИВО

Привид  грози

Вибух обрію, свічка небес,    
Що то гасне, то знову палає.
Сад сьогодні від вітру замерз
І під вікнами в мене ридає.
І невтішно так плаче дощем
Оця ніч—неумілий фотограф.
Вона знов залишила на щем
На шибках свій розмитий автограф.
Вибух обрію, сяє свіча,
Плаче ніч, скиглить темрява вітром...
Наче привид, блукає гроза
Цим задиханим, стомленим світом.

Народилася  5 березня 1991 
року в селі Сновське Щорського 
району Чернігівської області (ді-
воче прізвище Нескромних). За-
кінчила Національний медичний 
університет ім.О.О.Богомольця 
(Київ). Там зустріла свого май-
бутнього чоловіка, який родом з Подільська (Котовська) Одеської області. 
З 2014 року Тетяна  проживає  у цьому місті. Працює в Подільській  ЦРЛ 
лікарем-інфекціоністом.  Брала участь у багатьох районних і обласних 
літературних конкурсах. Друкується у районній та обласній періодиці, 
всеукраїнській «Газеті для жінок».
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Я не люблю, як цокає годинник

Я не люблю, як цокає годинник,
Бо він нагадує, що час нестримно мчить,
Що цінувати дні свої повинна,
Бо вдруге не прожити жодну мить.
Я не люблю, як цокає годинник,
Як він спокійну тишу розрізає,
Бо стрілок рух—швидкий і безупинний—
До межі потойбіччя  наближає.
Я не люблю, як цокає годинник,
Та з тиші його звуки я ловлю,
Бо значить—я живу у цю хвилину,
І значить—мрію, вірю і люблю.

Життя і смерть…

Ми тимчасові гості у житті,
У вічності—хвилини випадкові.
Приходимо і йдемо назавжди
За обрії далекі й загадкові.
Отак живемо, топчемо свій шлях,
Кохаємо, плекаємо надії,
Купаємось то в щасті, то в сльозах,
Будуємо кар’єру, плани, мрієм…
А потім—враз невидима межа
Між цим і тим незнаними світами.
І відлітає назавжди людська душа,
І тільки пам’ять залишається з роками.
Так в чому ж зміст? У чому суть буття?
Із праху в прах? Чи ж варто зовсім жити?
Та ми живемо, й крутиться Земля,
Ідуть батьки, і виростають діти.
Життя і смерть—найвищі істини буття.
Усім колись цю землю покидати,
Тому прожити треба так життя,
Щоб ні про що в кінці не шкодувати.    
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Нічні метелики

Вмер метелик нічний за вікном,
Не діставшись до світла в кімнаті,
І, черкнувши по шибках крилом,
Впав донизу—вогонь доганяти.
Може, й люди вмирають отак,
Коли стукають в небо до раю?
...А метелики знову летять
Й, не діставшись до світла, вмирають.

Серед пилу планет і зірок 

Неможливі слова холодні,
Тихий біль у кутках душі,
І ніщо не рятує сьогодні,
І не пишуться знов вірші.
Полохлива сумна ідея,
Накопичення снів та думок.
Це вже наче якась епопея
Серед пилу планет і зірок.
Беззмістовні  пусті розмови,
І забуті давно слова…
Це усе не потрібне знову,
Більше сенсу в цих днях нема.
Просто втома. Одвічні втрати.
І цей біль. Скільки можна ще?
Але знову чогось чекати,
Бо душа все одно живе…

Осінні ночі

Осінні ночі, як спокута,
Як вічна кара за любов.
Ніщо і досі не забуте —
Болять мені ті ночі знов.
Осінні ночі, наче помста
Мого минулого життя…
За те, що все було не просто,
І що немає вороття.
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Я пила тебе

Я пила тебе по краплині,
Як настояне терпке вино.
А в цей час розцвітали жоржини,
І до вічності небо йшло.
Зорі падали в теплий серпень
І губились в густій траві.
Я тримала в руках твоє серце
І своє віддала тобі.
Я пила з твоїх губ отруту,
Я втрачала й шукала себе.
Був в тобі невимовний смуток,
Було щастя в тобі земне.
Я тебе допила до краплі,
Я назвала тебе своїм.
А життя розставляло крапки:
Ти назавжди лишивсь чужим.
                              
Все знають місяць і зірки

Жоржини плачуть за вікном
Разом із жовтим листям яблунь.
Уже все втрачено давно
І залишилась тільки пам’ять.
Все знають місяць і зірки—
Вони завжди були присутні.
І знов до них летять думки
У пошуках якоїсь суті.
Але все втрачено давно,
Й цьому повернення немає,
І лиш жоржини за вікном
Разом із осінню ридають.
 
Ти ніколи не був моїм

Ти став болем у серці моїм
І коханням моїм найбільшим.
Ти завжди мені був чужим,
Ти завжди мені був найріднішим.
Не кричала тобі я — прийди!
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Але знай — до нестями любила.
Ти ніколи не був моїм,
Ти ніколи не кликав — мила.
Не могла  я про тебе забуть,
І, напевно, уже не забуду.
Ти ніколи не прийдеш, мабуть,
Я чекати завжди тебе буду.
              
Лише простягни мені руку

Я знаю, що буде дощ,
Я знаю, що буде темно,
Що холодно буде. Та що ж?
Це байдуже, це даремно.
Я знаю, що буде біль,
Що буде гірка розлука,
Та виживу я, повір,
Лише простягни мені руку.
Я знаю, що буде ніч,
Безмежна, така самотня,
Та це не важлива річ,
Якщо ти прийдеш сьогодні.

…І троянди дощами ридали

Плакав місяць зірками у небі,
Плакав сад пелюстками троянд.
Я востаннє чекала на тебе,
Щоб піти й не вернутись назад.
Ти прийшов, щоб «прощай» я сказала,
Щоб розставити крапки над «і».
Але знай, що тебе я кохала,
Що прощатися важко мені.
І дощем обсипались троянди,
Й плакав місяць у небі блідий.
Нас зірок розділяли мільярди 
Й загубили кохання в них ми.
І останні слова розтавали,
І у лід оберталася кров,
І троянди дощами ридали, 
Наче плакала наша любов.
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Бокал любові

Розливалися ночі туманом,
Не шукаючи снів вже давно.
І кохання точилося з рани,
Обертаючись в терпке  вино.
І хтось пив те вино, не п’яніючи,
Хтось кохання без дозволу пив,
І когось хтось любив, не уміючи,
А, можливо, таки й не любив.
І хтось міряв кохання дукатами,
Забуваючи все, що було.
І лиш тільки хотілося плакати,
Але висохли сльози давно.
І любов недопита лишилась
У бокалі розбитих надій
Там, де ночі туманом розлились,
Розгубивши недогарки мрій.

Я хочу до тебе

Я хочу до тебе крізь ночі і сніг,
Я хочу до тебе крізь зради і болі,
Я хочу до тебе, хоча б на поріг
Твоєї душі і твоєї любові.
Я хочу до тебе. Та я не піду.
І сніг тут не винен, що стежку ховає:
Я втрачу тебе, хоч, можливо, й знайду,
А в мене на це більше сили немає.

Крізь напругу зірок іду…

Я не хочу давити метеликів,
Коли буду до тебе йти,
Я не хочу, щоб вила метелиця
І ревли від напруги дроти,
Я не хочу ступати в калюжі
І зривати із неба зірки.
Але тягне до тебе дуже,
І я знову повинна йти
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Босоніж по снігах і травах,
Крізь напругу зірок й дротів…
Але мертвий метелик падав.
Він до тебе також летів.

Політ

Заходить сонце. Цей величний світ,
Далеке небо, вітер. В мене крила.
Я у зірках десь. Це — душі політ.
Мене любов літати все ж навчила.
Весь світ як на долоні. Безліч див.
Мені під силу будь-які висоти.
Та знов від болю падаю без крил,
І знову підіймаюсь в небо — всоте.

Пахне липа

Пахне липа. І літо цвіте.
І птахи заливаються зранку…
І всміхається сонце святе,
Розбудивши цей день на світанку.
Умиваються трави в росі,
І спросоння стежки позіхають,
У лісах причаїлись казки,
Липи  небо на гілках гойдають.
В повну силу буяє життя,
В повну силу квітує скрізь літо,
І кохання торкає серця,
І п’янить своїм запахом липа.

Кроки осені

Чиїсь кроки під темними вікнами,
Роздратовано гавкає пес.
Обійнялися яблуні вітами,
Світ застиг у чеканні чудес.
Ніч могутні розправила крила,
Заховала в тумані сліди…
Листя падало — осінь ходила,
Тихим кроком будила сади.
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В кожній квітці моє кохання

А у мене цвітуть жоржини
Попід вікнами і в душі.
Десь у небі пливуть хвилини,
А по травах ідуть дощі.
В кожній квітці моє кохання,
Мої спогади і печаль.
Та приходить вже час прощання,
І минулого надто жаль.

Чекання даремне

Пальці на ковдрі 
думки на подушці 
очі на стелі
а в серці голки 
пізно сьогодні 
далеко і душно 
наче в пустелі
голодні вовки
небо дощем 
опадає на землю
руки підстав 
і напийся з долонь 
хочеться ще 
та чекання даремне 
ранок настав
погаснув вогонь

  м. Подільськ Одеської обл.
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БАРВИ КОХАННЯ

(уривок із повісті «Гуртожиток»)

Кінець вересня – а на осінь не схоже. Навіть каштани ще не опада-
ють. І листя суціль зелене. Семену відомо: першими здаються берізки. 
Однак у цьому великому місті їх побачиш хіба що в лісопарку. Звідси й 
враження, що літо триває. Та й люди вдягнені легко. А дівчата ще такі 
стрункі та гожі, а вітер лагідно перебирає розпущене волосся – і так 
прагнеться хлопцеві бути отим вітром ! А колись же був ...

Після того пам’ятного колгоспу вони подружилися. Для Семена це 
була перша дружба з дівчиною. І юнак дорожив нею. Іра стала йому і за 
сестру, і за матір. Вона якось по-материнському опікувалася ним, аби 
Семен завжди виходив з гуртожитку у випрасуваних брюках, чистій 
сорочці, блискучих черевиках. Домовилася з подругами по кімнаті, і 
ті прийняли хлопця до гурту – харчуватися. Віддавав десятку, в не-
ділю ходив до магазинів за продуктами, а дівчата вже самі готували. 
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Харчування обходилося недорого, і в них залишались якісь кошти на 
кіно, театр, концерти. Менше грошей міг брати з дому, що для Семена 
важило немало: просити у вітчима не хотілося, хоч той ніколи й нічого 
не шкодував для пасинка.

 Вони й поцілувалися десь через півроку, та й то несподівано. Закінчу-
валася зимова сесія, сиділи на ліжку, повторювали російську літературу. 
Стіна холодна, і він підставив руку Ірині під спину. Коли стомилися від 
читання, дівчина потягнулася, розслаблено відкинула голову, заплю-
щила очі... і похилилася до Семена. Він із калатанням серця опустив 
ліву руку подрузі на плече. Іра не відкрила очей і вже зовсім безвільно 
прихилилася до хлопця...

 З того часу стали вони нерозлучними. Їхнє кохання спалахнуло яс-
но-ясно – можливо, й на заздрість іншим, – проте було таким чистим, 
що на курсі і в інституті не знайшлося бажаючих кепкувати над ним.

Одного разу вони загомонілися далеко за північ під Ірининою кімна-
тою. І хоч розмова точилася пошепки, вони не врахували нічної акустики: 
з сусідньої кімнати вийшла студентка зі скуйовдженим волоссям.

 – Майте совість: вже друга година ночі!
А назавтра Іра розповіла про їхню несподівану захисницю. Товстунка 

Міля з тієї ж кімнати, звідки виходила сердита студентка, вичитала по-
друзі: де, мовляв, їм розмовляти, як не в коридорі?! До холу ходять оті, 
в кого є з чим критись...

На другому курсі, восени, студенти їхали на сільськогосподарські ро-
боти. Карпенко дуже переживав, коли їх розлучили: дівчат-бібліотекарів 
послали збирати овочі до віддаленого відділка, а хлопців приєднали до 
третьокурсниць і залишили на центральній садибі радгоспу. Відстань 
між ними обчислювалася майже двома десятками кілометрів, та мало не 
щовечора Семен з радістю і хвилюванням долав її на старому автобусі. 
Якось після побачення запізнився на останній рейс і три години йшов 
назад під рясним холодним дощем.

 Бачити подругу стало необхідністю. Часом, коли їх затримували 
на картопляному лані, а поїздка відповідно відкладалася, Карпенко аж 
до наступного вечора ходив сам не свій. Мов картонні, швиргав пудові 
ящики з підібраними за копалкою бульбами на високий тракторний 
причеп, не сприймав солонуватих жартиків Росова, огризався.

 Ірина була самостійною. Це вона обирала рід вечірніх занять: іти 
в кіно чи на балет, сісти за книгу чи прогулятися, слухати музику в 
платівкових записах чи провести час у звичайнісіньких розмовах з 
однокурсницями. У колгоспі в о н а ж вирішувала: сидіти вечір у гурто-
житку чи блукати напівтемними кривими сільськими вулицями, хутко 



71Проза

повертатися чи йти далеко-далеко польовим шляхом, коли і той шлях, 
і поле, і гайок поблизу під блідим сяйвом супутника Землі здаються 
таємничими, інопланетними...

Семен довго сприймав волю подруги як належне. Він почувався 
щасливим уже від того, що поруч – кохана. Зовсім не помічав ні нака-
зових інтонацій, ні їдкої іронії, котра у хвилини поганого настрою так і 
вибризкувала з Ірининих вуст. Навіть у тому, що на одвічне запитання 
закоханих «Ти мене любиш?» дівчина мовчала, а тільки загадково (мов 
Джоконда, зауважив одного разу юнак подумки) посміхалася, Семен 
не вбачав небезпеки. Вперше замислився над їхніми стосунками після 
прикрого випадку, що трапився в тому ж таки радгоспі на початку дру-
гого курсу.

 ...Починалися холоди, і робітники квапилися зібрати врожай. Неділю 
було проголошено робочим днем. Зате в суботу, на прохання студентів, 
котрим і випрати щось потрібно, і потанцювати в клубі хочеться, адміні-
страція дозволила закінчити працю в полі на дві години раніше. Семен 
метнувся до гуртожитку, за лічені хвилини привів себе, за виразом того 
ж насмішкуватого Росова, у божий вигляд і ще встиг на вісімнадцяти-
годинного автобуса.

 До села, в якому мешкали однокурсниці, приїхав як ніколи рано. На 
просторому подвір’ї зразу почув грудний сміх Ірини та густий, сокови-
тий...Петрів голос. Вони не помічали Семена. Почув: – Мені здається, 
ти також не з боязких...

Ірина відповіла майже сухо:
 – Дивлячись у чому ! – І побачила Семена. Його серце впало у прірву. 

Хлопець ще не збагнув, що сталося, однак руку товаришеві потис ох як 
неохоче!

 – А я оце приїхав поглянути, в яких умовах живуть мої комсомол-
ки, – пояснив інститутський комсорг, хоч Карпенко його ні про що не 
запитував. Семен лише мовчки хитнув у відповідь головою.Горбок про-
довжував: – Був у директора – хвалить: наші дівчата збирають помідори 
мало не швидше за радгоспних жінок... А це заїхав, розмовляю з Ірою.

 Семен та дівчина мовчали. Вона помітно знітилася, не знаючи, що 
казати. Замовк і Петро. Кожен із трьох не бачив виходу з незручного 
становища. Карпенко був ревнивим і в ці тягучі хвилини пересвідчився 
в тому ще раз. Серце пекло, кров у скронях шумувала.

Першою отямилася Ірина. Одначе мовила зовсім зайве: 
– А чому сьогодні так рано?
– Невчасно? – спалахнув Семен. – То можу й назад! – Йому враз ста-

ло задушливо, хоч день прохолодний, вітряний. Рвонув комір сорочки, 
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хапонув повітря. Вечір було зіпсовано. Петро, аби розрядити обстановку, 
пішов до легкого, літнього приміщення, де на дві стіни простягнулися 
суцільні вікна. Вирішив побесідувати зі студентками. Проте в Семена 
розмови з Ірою не вийшло.

Вони помирились одразу по поверненні до міста, через тиждень. По-
мирились без слів, адже і сварка їхня була швидше внутрішнім діалогом. 
Однак Семенові чомусь не хотілося більше перепитувати кохану, чи 
любить вона його. Зненацька хлопець ніби наштовхнувся на невидиму 
перешкоду й зупинився. Підвів голову – нічого підозрілого не побачив. 
Та коли озирнувся, зразу ж виникло бажання втиснутися в рудий камінь 
будинку. За якихось півсотні метрів слідом ішли... Ірина з Петром!

  
* * *

 – Я більше так не можу... Ми зовсім не розуміємо одне одного...– 
Безнадійна втома бриніла в Ірининих словах. Семен мовчав. Та й що 
міг відповісти дівчині? Три роки – не рік. Якщо за такий час не змогли 
порозумітися, то навряд чи можна сподіватися на це нині.

 Його мовчання завжди дратувало Ірину. Тепер воно ставало гнітю-
чим.

– А як з Петром? – нагадала. – Невже ви не залишите його в спо-
кої? – почала надривно-вимогливо, та, враз опам’ятавшись, продовжила 
благально: – Ти ж дружив із ним.

Семенове обличчя, ледь-ледь червонясте від природи, побагровіло з 
припливом крові. А широкий, бараболею, ніс задерся, здається, ще біль-
ше. Хлопець рвучко пригладив непокірного рудявого вихора над лобом:

– Ну при чому тут дружба?! Сотню раз повторював тобі: Горбок – 
справжнісінький чинуша і підляк. Зрозумій нарешті – він же нас за 
людей не вважав, та ще й доноси ректору на хлопців строчив!.. Такі речі 
не прощаються!

Її недовірливі очі зеленаво зблиснули в останніх променях січневого 
сонця і згасли. За вікном гуртожитку на засніжену землю впали ранні 
холодні сутінки. Ірина поволі підвелась, старанно поправила прим’яте 
покривало на ліжку і тихо пішла до виходу. Семен розумів: чекає, що 
покличу.

Двері легенько скрипнули і плавно зачинились.

* * *
У кімнаті – напівсутінь. Семен сидів біля вікна і намагався читати 

конспект із бібліотекознавства. Вмикати світло не хотілося. Позаду 
легенько скрипнули двері. Мабуть, повернувся з міста Сашко. 
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– Можна? – голос тихий, нерішучий. Здригнувся і різко обернувся – 
Ірина! Неймовірно! Підхопився, пригладив непокірного вихора, кинувся 
подавати стільця. Не ховав радості. Надія знову осявала його.

Сіла навпроти, під вікном.
– Читаєш? – поцікавилася швидше для зачину, адже чудово знала, 

що завтра – останній у семестрі іспит.
– Лише сьогодні взявся... щось зі мною трапилось, не можу змусити 

себе вчити...
 – Чи не запізно ти взявся? – Ірина знову ставала собою – іронічно-

тонкою, впевненою в собі, у праві повчати. – Там же тридцять один білет, 
дев’яносто три запитання.

Хлопець безшабашно махнув: мовляв, чому бути – того не минути!
– Ти ж Ленінським стипендіатом був, портрет на Дошці пошани... – І 

осіклася, згадавши.
– Портрета мого там не було і вже не буде, – криво посміхнувся. Коли 

відмінників посилали фотографуватися на оту інститутську Дошку,
 Карпенко, вважаючи за нескромність щодня дивитися на власне зо-
браження, відмовився і не пішов.

– Скажи ще: ти ж секретарем курсової комсомольської організації 
два роки був...

 Ірина зітхнула:
– Ти вже заводиш мене. Але ж і це правда. А тепер завалиш екзамен  

чи на трійку складеш...
–... і земля розверзеться, і полечу в тартарари!
–... тільки підставу комусь попліткувати даси: ось, мовляв, доки 

носилися з Карпенком, так і навчався добре, а перестали, – опустився 
до трійок...

– А мені чхати на плітки! Мої знання ніхто не відбере. Оцінки ж – 
поняття відносне!

 Якусь хвилину дівчина мовчала не бажаючи, певно, поглиблювати 
розколу. Відтак поцікавилася:

– Ти ходив до ректора? Нащо?
– Каятись. Ти ж підставила себе під удар через... заради мого по-

рятунку...
– Он як,– задумливо протягла.– Міг би й не ходити. Мені вже боя-

тись нічого...
– Моя вина – тому й пішов,– уперто вів своєї Семен.
– І що в і н сказав тобі?
– А нічого. Вислухав і відпустив. Не сумніваюсь: нагидить при розпо-

ділі на роботу! – Хотів додати, що лише за листа проти Горбка Залізний 
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постарається відшукати для нього справжню дірку, хоч Семенові все те 
вже байдуже. Та раптом, при згадці про Петра, у нього зникло бажання 
продовжувати розмову. Натомість замовк і жадібно розглядав її рідне 
обличчя з кирпатим носиком, що надавав дівчині задерикуватого ви-
гляду. Швидше вгадував, аніж бачив, зеленаві з голубінню очі, охайно 
підщипані довгі дужки чорних брів. Під очима – легкі тіні. «Невже і їй 
не спиться ночами?» – подумалося майже радісно. І зразу ж холодна 
хвиля змила радість: від чого? У неї – все гаразд. Хіба що гуляє вечорами 
подовгу... з Петром...

Пригадав, як на другому курсі вони з Іриною зустрічали її подругу 
з Запоріжжя. Зима випала люта, хуртовина паралізувала рух міського 
транспорту. Через непролазні сніги страшенно запізнювалися поїзди. До-
велося їм заночувати на вокзалі. Дівчина вибилась із сил і, задрімавши, 
ввесь час хилилася то в один бік, то в інший. Побоюючись, щоб люба не 
впала, Семен зрештою переміг сором’язливість перед чужими поглядами, 
прихилив її до грудей і обережно обійняв за плечі. Не склепивши ні на 
хвильку очей, так і просидів до світання на твердій лаві, обережно, мов 
найкоштовніший скарб, тримаючи на грудях голову подруги. Прийшов 
потрібний поїзд. Але гості не привіз. І поїхали вони першими трамваями 
до гуртожитку.

 Повна вахтерша додивлялася на канапі біля службового столика 
солодкий сон. Довелося розбудити. Буркочучи під носа щось на зразок: 
«Десь блукають ночами, спокою не дають», – літня жінка відчинила две-
рі. Студенти хутчіш прошмигнули на свій четвертий поверх, по обидва 
боки «Китайського Муру», дякуючи долі, що вахтерша не спитала імен.

– ... Оцінки і знання – це різні речі, не заперечую, – перервала мов-
чанку Ірина тихо і сумовито, – але оцінки здатні зіграти свою роль... 
наприклад, у розподілі...

– Нагадай мені ще про аспірантуру, – дратівливо докинув Семен, на-
гнітаючи і без того напружену атмосферу. Йому вже відомо від доброго 
декана, що вчора відбулося засідання вченої ради інституту, на якому 
затверджували список рекомендованих для навчання в аспірантурі. Ім’я 
Семена Карпенка до нього не потрапило. Поруч із справді достойними 
місця в отому омріяному списку посіли випускники, що крутилися у 
ректораті, на кафедрах, роблячи особисті послуги викладачам та ла-
борантам. Залізний доводив свою зверхність. Збагнувши, що історія з 
аспірантурою Карпенку відома, Ірина не стала ятрити свіжу рану. На-
томість змінила тему.

– Приходь, якщо хочеш, до нас – будемо вчити разом. Удень кожен 
читає самостійно, а вечором збираємось групою і коротко повторюємо 
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за білетами. Один чогось не знає – інші доповнять. І запам’ятовується 
так легше.

«Жаліє мене...» Гаряча хвиля образи вдарила у скроні, запалила об-
личчя. Не любить, а жаліє. Побачила, що обкладають з усіх боків, як 
мисливці вовка, – от і примчала... Йому захотілося вколоти – невинно 
і боляче.

– Як там... Петро?
Опустила голову, і зовсім близько від власних очей він побачив її 

темне, з мідяним полиском, фарбоване волосся, підібране у жмут на 
тім’ї і затиснуте тонкою резинкою. Наледве стримався, щоб не вхопити 
обіруч оцю рідну голівку, рвучко підвести і вкрити жагучими поцілун-
ками бліде красиве личко. Та, побоюючись переступити межу, він стис 
на колінах кулаки так, що заболіли щиколотки.

– Сеню...– Голови не підвела. – А чому ти... пішов... од мене?
«Заїло... Якби це зробила вона, це було б логічнішим. В е л а ж вона...»
– Ти й сама знаєш...
– А все-таки?..
Семен від прямої відповіді ухилився. Нагадав, що минулого року 

Ірина сама завела мову про схожість їхніх характерів, яка робить не-
можливою спільну перспективу.

– Ану подивися мені у вічі, – повеселішала гостя і вказівним пальчи-
ком за підборіддя підвела йому голову. – Признавайся: справа не в моїх 
словах! Та й хіба мало чого ми наговорили одне одному?..

– Дивися не дивися – нічого не зміниться, – насупився юнак; слух і 
серце різонула безтурботність, з якою вона мовила про взаємні образи: 
ніби можна дозволяти собі в с е. А потім із чистою совістю й любов’ю 
дивитись у вічі... – А втім, пригадай літо...

 – Ну от, ізнову за рибу гроші! – сплеснула руками. – Їздила я в Бер-
дянськ, їздила! То й що?! Та й трапилося це випадково: приїхала Шура, 
я геть замучилася з тією коровою, з індиками, гусьми, а вона майже 
силоміць повезла мене розвіятись на море...

«Могла б хоч написати,– подумалося Карпенку. – А то в єдиному за 
літо листі повідомила, що мати зламала ногу і що їй тепер ні ногою з дому, 
між тим сама на цілі десять днів шугнула ніжитися на морські пляжі! І 
хвора мати не стала на заваді...» Подумав, а висловив інше.

– Ти мені нічого не винна. Не виправдовуйся, – грубувато обірвав, 
аби лишень не дійти найболючішого – Петра.

– А я і не виправдовуюсь – пояснюю. Ти зачепив Бердянськ сам, – 
змінила тон подруга. Знову запанувало мовчання. 

У кімнаті вже морок. Семен виглянув із вікна. На добре освітленому 
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ґанку університетського гуртожитку бесідували, прихилившись одне 
до одного, вже знайомі хлопцеві з щовечірніх спостережень араб і не-
гритянка. Студентка сміялась: певно, приятель розповідав щось веселе 
– можливо, анекдот.

Ірина, не дочекавшись Семенового слова (а вона таки напевне хотіла 
почути н о в е  чи, принаймні, д о б р е, таке, що прояснювало б рівень 
н и н і ш н і х взаємин!), підвелася і поволі пішла до виходу. О т а к вони 
розлучалися місяць тому, у грудні... Тоді ще жила н а д і я ... Семен упер-
то, мов заворожений, мовчав, не відвертаючи лиця від шиби. Він уже 
нічого не бачив. Гарячий вологий туман застеляв зір. Дівчина клацнула 
дверною ручкою і тихо мовила:

– Твій друг... Росов подав у партбюро заяву... Петро переходить се-
кретарем до медичного ... Добилися свого...

Семен мовчав. Двері жалібно скрипнули, клацнули. Коридором 
швидко віддалялися, цокаючи, рішучі кроки.

 Підвівся, сперся гарячими долонями на холодне камінне підвіконня. 
Молода іноземна пара, узявшися за руки, пішла в бік Клочківської, до 
трамваю. «І жодних тобі проблем», – з невимовною полегкістю подумав 
Семен Карпенко. Він із задоволенням проводив поглядом щасливу пару 
і, певно, уперше не бачив на місці араба та негритянки – себе з Іриною.

м. Корюківка
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ІЗ ЦИКЛУ: ПОЛІТ БЕСПІЛОТНИКА

ПОЛІТ БЕЗПІЛОТНИКА

На екрані телевізора не видно –
З чого починає свій політ цей
Рукотворний птах-розвідник,
Бо сам він розплющує свої очі тільки там,
Наверху, під хмарами, що застигло стоять
Над нашим древнім чумацьким шляхом,
Який останнє століття має назву Бахмутського.
Вже не чумацькі воли з сіллю посуваються цією трасою,
А важкі, зверху схожі на черепах, танки.
І вже не веселі компанії, повертаючись з Луганська,
Зупиняються тут, у найбільш мальовничих місцях,
Аби випити по чарці горілки, а стоять на постах обвітрені,
Обсмажені сонцем бійці АТО, щохвилини – щомиті! –
Чекаючи чергового обстрілу, чергового нападу ворога…
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Безпілотник сторожко пливе і над трасою, і над вузенькими
Манівцями і доріжками, такими пам’ятними нам ще
З дитинства, бо ось ця веде до сусіднього лісу, а та – на ставок…
Все до болю таке рідне, таке знайоме і таке незвичне,
Коли бачиш його з вишини!
Але найсильніше зверху вражає поле,
Наше звичайне селянське поле, так витолочене
Снарядами, ніби й справді тут щодня 
На своїх бридких ратицях гопцює у якомусь дикому танці
Найзліший ворог людства – сатана!

СЕРЦЕ

                               Брату Леоніду

Цей снаряд залетів прямо на його подвір’я,
Розірвав у клоччя прив’язаного біля будки песика,
Вивалив задню стіну флігеля,
Під якою вони ще сю ніч спали з дружиною.
Від розпачу він вирішив покинути рідне місто
І опинився з сім’єю аж поза Ржевом,
Де саме й загинув колись молоденький радянський
Воїн, від лиця якого  Олександр Твардовський
І написав такого щемливого патріотичного вірша.

«Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете…»

Воно, здавалося б, і нічого. Покинув – та й покинув,
Вирішивши розпочати життя спочатку.
Але виїжджати братові довелося поспіхом,
Тому й забув він вдома своє серце.

А воно ж рано-пізно покличе назад!
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БОРЯ

Знову стрілянина. Знову прилітають
І розриваються на десятки чи й сотні
Осколків страшні чорні снаряди.
Знову жалять тих, хто не встигає
Добігти до погреба чи підвалу.
Не встигла й Боріна мама:
Пропустила його вперед, а сама 
Аж стріпнулась на порозі того підвалу,
Дарма затуляючи голову руками.
Не в голову ужалив її той осколок –
У спину…
Тепер Борю, разом з його дворічною
Сестричкою, вивозять автобусом до Харкова.
Сестричка маленька, ще нічого не розуміє,
Одно поглядає в віконце та сміється.
А Боря плаче. Сидить і всю дорогу плаче.
А разом з ним плаче і весь автобус.

БІЖЕНЦІ

І знову, як колись у Вітчизняну,
Потекли з Донбасу біженці,
Котрих якась чиновна байдужа душа
Нарекла переселенцями.
Переселенці – це ті, що їдуть весело,
З надією на краще життя,
На багатші землі…
А біженці – аби тільки подалі від клятої війни,
Від того жаху, якого натерпілись у своїх підвалах,
Ховаючись від смерті.
А воно і в своїх підвалах страшно,
І в чужих стінах не мед.

КУЛІШ

У місті вже немає ні води, ні світла, ні газу…
Та й людей усе менше й менше.
Ті, що не виїхали і не загинули, гуртуються,
Разом варять біля під’їзду обід.
Варять ціле відро, розвівши невеличке вогнище,
Якому особливо радіють діти.



80 Лiтературний Чернiгiв

Буває, устигнуть і доварити,
А буває, що й ні.
Як шарахне десь, як засвистить над головою –
Летять налякані люди в підвал,
Забувши навіть про їжу, про той куліш.
Бува, що й перекине хтось зненацька.
Тоді засичить ображено залите
Смачною рідиною вогнище,
Підійме в повітря приємні запахи,
На які одразу вийдуть з укриття
Бездомні коти…

НА ДАХУ

Черговим снарядом, що прилетів надвечір,
Знесло частину даху п’ятиповерхівки,
Залишилися тільки стіни.
І знесилена від голоду кішка,
Яку, спішно покидаючи місто, 
Видно, забули хазяї, якось таки
Спромоглася вилізти наверх 
І ще довго бродила плескатим дахом,
Все поглядала на спустошені двори і вулиці,
Все намагалася докричатися до людей…

У ЧЕРЗІ

Так, у місті вже давно немає води –
Ні в кранах, ні в трубах,
Немає навіть у басейні парку,
Звідки її вже давно вичерпали відрами.
Залишається, кажуть, тільки в спортивному
Плавальному басейні, який до цієї війни
Був справжньою гордістю всього міста.
І, за дозволом місцевої влади, люди з відрами
І бачками стають у довжелезну чергу,
Від яких тут вже давно відвикли.
А до чого були б ті черги,
Якщо в магазинах до останнього часу
Було все, чого душа бажає:
І поїсти, і попити, і на себе надіти…
– Ну й чого вам тоді не вистачало? –



81Поезія

Тихенько, ніби до себе, промовляє
Низенький, худорлявий дідусь,
Який теж тримає у тремтячій руці бідон.
– Чого ви ото бігали на площу 
Й хаяли владу? Чого добивались? –
Жінки чують, але мовчать:
Куди правду діти?
Але є й такі, що вже ладні вчепитися
Старому в горло. Як уже бувало колись
У таких ось чергах, біля прилавків
З ковбасою по 2 карбованці 10 копійок.

СЕРЕД НОЧІ

Серед глупої ночі так бабахнуло,
Так струсонуло будинки,
Що люди враз прокинулись, повскакували
З ліжок і почали шукати черевики,
Аби знову бігти в підвал.
– Та не бійтеся, не бійтеся, –
Почав заспокоювати їх сусіда,
Який саме перед тим сидів з цигаркою на балконі. 
– То не по нас, то звідси, з нашої площі, вдарили!
– А-а, ну, слава Богу, слава Богу, –
Хрестились і дякували Богу люди.
– А ми думали, що це вже по нас. –
Знову лягали, але ще довго не спали,
Все шепотіли молитви та дякували Господу.
І жоден не подумав, що там же,
Куди звідси полетіли страшнючі снаряди,
Сплять такі ж люди, такі ж діти.
І коли трохи пізніше з того боку
Прилетить, так звана, «обратка»
І, борони Боже, накоїть лиха,
Ніхто не згадає «тихим» словом тих,
Хто першим почав цю стрілянину,
А потім хутко зник з місця злочину,
А всі дружно накинуться на Порошенка і Яценюка,
На нацгвардію і всю Україну,
Проклинаючи всіх і кожного
До сьомого коліна.
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ПІДВАЛЬНА ЦЕРКВА

Ніч. Підвал. Напівтемрява,
Всі погляди – на жовтенький хвостик свічки,
Під якою сусідка Петрівна читає молитви.
А наверху так бухає, що здригаються навіть
Підвальні фундаментні блоки
І від пилюги немає чим дихать!

«Я взыскал Господа, и Он услышал меня,
и от всех опасностей моих избавил меня».

Хтось прислухається та повторює.
Хтось умовляє не плакати дітей.

Спаси нас, Господи! Спаси нас, Господи! Спаси…
Хрестяться навіть ті, хто зроду цього не вмів!

Кажуть, хто в плаванні не був, той Богу не молився.
Мабуть, і той, хто не був під бомбами та снарядами,
Також не молився.

Знаю, що були (чи й досі є?) катакомбні церкви.
А у нас це, виходить, підвальна.

                              ***
Коли наше місто почали дуже інтенсивно обстрілювати,
Коли щодня почали гинути люди,
Про що одразу ж повідомлялось у теленовинах,
Дехто з моїх далеких друзів припинив мені телефонувати:
Боялись, як потім признавалися, почути щось страшне
Й про мене.
 
                              ***
Трохи попустило, і в місто почали потихеньку
Повертатися його жителі.
Доїжджали до розбитого автовокзалу,
А далі вже, вулицями, пішки.
Тягнули на собі сумки,
Ще здаля вдивляючись у рідких перехожих:
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З незнайомими вітались;
Зустрінувши ж знайомих,
З усіма обнімались і плакали.

                              ***
Повертаючись разом з батьками додому,
Діти починали гратися у «блок-пости»,
Які їм доводилося не раз бачити
На дорогах: перевіряли у «переселенців» «документи»,
Перевіряли спеціальні «перепустки»,
Вимагали гроші…
Кому ж нічим було платити за перетинання «кордону»,
Ті повертали в обхід, по «зеленці».
І підривалися на мінах-«розтяжках».

                              ***
Слава Богу, таки полегшало!
Почали привозити гуманітарну допомогу,
Видавати безкоштовно по півхлібини,
Навіть відкрили благодійні їдальні.
Людей там – під зав’язку!
А це вже перечислили й пенсію.
Біжать старенькі на базар,
Набирають у три дорога попоїсти,
Тягнуть сумками додому.
Але й про їдальні ті благодійні не забувають:
Хто голодував, – той від зайвого шматка 
Не відмовиться!

НЕ МОЄ!

Клята війна все-таки примусила в дорогу.
Не таку вже й далеку, як було з дому,
Але далеченькою, виявляється, назад.
Тому щодня гуляю тепер новим для мене містом,
Вулицями ще сорокових-п’ятдесятих років,
Які так нагадують мені рідні місця!
Вони навіть трохи ширші, ніж наші, ці вулиці,
І навіть більш зеленіші,
Через що влітку навіть в цьому місті металургів
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Дихається досить легко.
Але я не бігав колись маленьким
Ось до цієї школи,
Я не ходив з хлоп’ятами до цього кінозалу,
Не дивився тут улюблений дітворою
Воєнний  фільм «Два бійці»,
Не забігав до цієї бібліотеки,
Аби пошукати книжку про 
«Старика Хоттабича».
А ще я не сидів у цьому сквері з коханою
Дівчиною, не тримав її легесенько за руку.
Не сидів тут і зі своєю гітарою,
На наспівував, на прохання друзів,
Старовинну табірну пісню:

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт –
В холодные мрачные трюмы…

А з цього воєнкомату мене не призивали
На військову службу, аж у далекий і жагучий Казахстан,
На прозоре, як краплина роси на капустяному листі,
Озеро Балхаш, де, замість звичної гімнастерки,
На мене наділи безрукавну розхристану сорочку 
Кольору «хакі», такі ж легенькі, на ремені, штани,
Чорні черевики і широку – від нещадного сонця! – панаму.

Якщо це все тут і було, то не зі мною.
А все моє залишилося  т а м.
Дай Боже, аби не назавжди!

ДОПОМОГА МОЛИТВОЮ

Сусіднє, добре знайоме,
І все ж таки не рідне місто.
Забитий біженцями гуртожиток.
Після довгого перебування у себе в підвалі,
Де ми з онуками ховалися від снарядів,
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Нарешті спокійно сидимо на балконі третього поверху,
Милуємося теплими вечірніми краєвидами.
Я давно не голений, з місячною бородою,
В руках маленька синя Біблія.
Заходить сусідка.
– Я завтра вранці їду додому,
Аби поховати батька, – зі сльозами
Говорить вона. – Помоліться за мене. –
Не знаю, за кого вона мене сприйняла.
Але й справді захотілося стати трохи краще,
Трохи спокійніше,
Трохи ввічливіше,
Трохи світліше,
Трохи добріше і мудріше,
Щоби хоч молитвою
Допомагати цим людям.

ДОРОГА ЖИТТЯ

Телефонують земляки:
«Вчора знову ходили за продуктами на Україну»
(тобто в сусіднє шахтарське місто,
де стоїть національна гвардія).
Дивно чути, що люди вже вважають себе
Окремою від України територією,
А ось за продуктами ходять саме сюди,
Бо у нас там ціни такі, хоч вішайся!..
І як ходить!.. Нищечком, залізничною колією,
Обабіч якої, у «зеленці», кажуть повно розтяжок,
На яких підриваються люди.
Приходять, скуповують у магазинах продукти,
Набивають повні сумки
І, відриваючи собі руки, – назад,
По слизьких шпалах, не підводячи очей,
Аби не послизнутись.
І такі вже раді, коли мине тихо,
Без пострілів, без вибухів снарядів!
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«Ну, що там, усе дешевше?» – питають їх вдома знайомі?
«Набагато дешевше! І ковбаса, і м’ясо, й усе-усе!»
«От кляті бендеровці!»

ПЕРЕВЕРНУТИЙ СВІТ

Колись, ще маленьким, я любив дивитись
На навколишній світ, схилившись  долу
І поглядаючи на все між обидві свої ніжки:
Дерева наче висіли в повітрі,
Будинки теж,
Якась бортова машина повільно повзла
Догори дригом…
А величезний сірий терикон
Також тримався в повітрі  на своїй
Гострій верхівці.
Але досить було випрямитися,
І все ставало на свої місця:
Дерева росли гілками вгору,
Будинки, як і раніше, 
Стояли на землі,
І навіть величезний сірий терикон знову
Міцно тримався землі своєю широкою «підошвою».
І ось тепер, коли на моєму рідному Донбасі
Розпочалася війна,
Світ ніби знову перевернувся,
Тому різним людям він уявляється по-різному,
Тому й немає на нашій землі злагоди,
Тому і вважаємо ми винними в цій біді
Різних людей.

РІЗНИЙ ВІК

Війна. Мені шістдесят п’ять років.
А зболілому серцю так всі дев’яносто.
А ось тіло до такого віку
Навряд чи й доживе.

  Первомайськ–Попасна–Дніпродзержинськ
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РИЖУХА 

   Вона рано відчула свої вади. Дітвора була русява, чорнява, білява, а 
вона – руда. Рано до неї приліпилося і це ненависне «Рижуха». У школі, 
куди діти ішли у гарнішому одязі й чепурніші, ніж зазвичай гуляли на 
кутку, вона теж відчувала себе другосортною. Жили бідненько, батьки 
всі сили віддавали роботі. У колгоспі ні просвітку, ні продиху, а грошей 
– аби на хліб вистачило. Хоч і стягувалися на якусь одежинку, та все 
одно видно, що бідняк. А потім, коли дівчата на довше затримуються 
біля дзеркала, пильніше розглядають свої риси і коли на них починають 
задивлятися хлопці, Ліда нічого приємного у дзеркалі не побачила. Це її 
гнітило, від того – сковані рухи, невпевнена хода, кострубата і грубувата 
мова. Вона майже впевнена була у своєму майбутньому: її чекала самот-
ність. Хто захоче одружитися із некрасивою та ще й рудою?.. 

  Оточуючий світ був жорстокий, насмішкуватий, зверхній. Вона по-
чувалася у ньому чужою. Але водночас він був красивий, чарівний, вдяч-
ний і байдужий до її зовнішності. Це був світ природи. Ліда милувалася 
буянням садів, розмаєм хлібів, упивалася прохолодою ранкової роси, 
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підставляла обличчя снігопаду, ловила губами пухкі сніжинки. Та все це 
тримала у собі, соромилася проявити, щоб не засміяли у черговий раз.                                                     

 Її пристрастю були коти, собаки, птиця. Котики любили бавитися із 
такою доброю господинею. Авжеж доброю! Що сама їсть, тим із котами 
поділиться, сметанкою потай від мами побалує. Ніхто із людей не пес-
тив їх так за вушками, під шийкою, як Ліда. Її муркотіння було зовсім 
не схоже на їхнє, але у ньому було стільки ніжності. Коли Ліду мучив 
кашель чи нежить, вони вкладалися їй на грудці, муркотіли щось на 
своїй мові, і хвороби відступали. 

  Особливі стосунки Ліда мала із собаками. Зі своїм Сірком вони спіл-
кувалися майже телепатично, дивлячись одне одному в очі. Він розумів 
не те що наказ, кожен порух своєї подруги, лизав їй руки, щоки, стрічав 
із радісним скавчанням та рвався, аж ланцюг натягувався, і жалібно ски-
глив, коли Ліда ішла з дому і не брала його із собою. Із чужими собаками 
теж на короткій нозі. Підійде до найлютішого. Люди бояться, а вона тут 
уже простягує руку, чухає за вушком, говорить, який він розумненький. 
Де ж тут устояти проти такого компліменту? Відразу ж пес лягає на 
спину, мовляв, почухай і черевце. 

  Що вже говорити про птицю. Спробуйте спіймати курицю! Та вона 
полетить до сусідів через три тини! А Ліда присяде, простягне руку, вони 
тут уже й заглядають їй у долоньку, чи є там смачний соняшок чи зерно. 
Не бояться, бо пестила їх ще як із яйця вилупилися…

  Добре  серце не могло не любити, і вона закохувалася. Та чи сміла 
бодай поглядом видати своє почуття? Борони Боже, щоб ще більше смі-
ялися з неї! Мова стала грубішою, рухи різкішими, більш незграбними. 
Кохання не для неї, то для красивих… 

 Своєрідним порятунком для Ліди були штани, що саме входили в 
моду. Старі плювалися на тих, хто вдягав не притаманне українським 
жінкам вбрання, і осудливо говорили: «Хлопчуряка». А їй від того було 
легше: краще бути схожою на хлопця, ніж… Так її відтоді і не пам’ятають 
у спідниці чи у сукні. Вони їй і не потрібні були. Жінкою перестала себе 
відчувати.

  А якою радістю для Ліди було те, що їй на фермі, куди пішла пра-
цювати після школи, дали коня! Справжнього коня! Мій конику, мій 
орлику, красеню мій! Ти у мене найвірніший друг!

 …. Знайшлася пара і для Ліди. Чоловік як чоловік, звичайний собі 
селюк. Кохання? Хтозна… Щастя? Ні… Доля? Мабуть… Лиш би не са-
мотина. А втім, якщо тебе вибрали, значить ти потрібна. От і вона стала 
заміжня. Проте це не вплинуло на її зовнішній вигляд. Вона так і ходить 
у штанях, светрі, куртці, плетеній шапочці, літом у панамці. Та і не по-
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трібні їй ті сукні. У неї тепер свій власний коник, путній віз на гумовій 
ході, це значить на колесах із легковика.

  Нещодавно у сусідньому селі був осінній ярмарок. Ліду попросили 
прийняти участь. 

– Кого? Мене на ярмарок?        
– Так, повезеш наш ансамбль, – сказала завідуюча будинком культури.
– Вас? На возі?
– Нас, на возі, в українському вбранні, з піснями!
 І ось ярмарок. Чого тут тільки нема?! Вишиванки, картини, вироби 

з дерева, чудернацькі витвори із овочів та фруктів. Народ ходить, диву-
ється, торгується, жартує… І раптом зі шляху чути пісню! Нашу, народну! 
Спів голоснішає, пісня наближається.

 – Точно дівичани!
– Хто ж іще так виспівує?
Справді, зі шляху на ярмарок завертала підвода. І як у Тичини, не 

підвода, а пісня. 
Кінь вимитий, виблискував боками, розчесана грива переливалася 

під променями ранкового сонця, на голові, прикріплені до збруї, бар-
вилися квіти. Ну, парубок тобі, та й годі! Кінь знав, що сьогодні він 
красивий, як ніколи, тому і хизувався перед людьми. Бач, як задивля-
ються, милуються ним! І хоча він був скромним сільським трудякою, на 
сьогодні кінь дозволив собі проявити певну погорду. Люди милувалися 
ним, конем, хоча вздовж доріжки стояли круті машини. До того ж він 
віз сьогодні дивовижних пасажирів, а не буденний сільський вантаж. 
На возі, як і слід, було сіно, вистелене килимами. Дівчата виспівували 
«Ой, там на точку, на базарі». Попереду, з віжками у руках, сиділа Ліда. 
Принишкла, збентежена… Вона на своєму конику везе на ярмарок зна-
менитих співачок. Зустріне знайомих – зашаріється, аж голову у плечі 
втягує. Але очі променяться, і вся аж світиться. Районне начальство 
ввічливо і поважно вітається до гурту, а, отже, і до Ліди. Вона відчуває 
себе значущою, важливою у цьому дійстві. Свято! Свято у селі і свято 
у душі! Радість і окриленість. Чи багато треба людині, щоб почуватися 
щасливою? Зовсім ні! Крапельку уваги, йоту визнання, усвідомлення 
своєї причетності до чогось важливого і прекрасного, відчуття того, що 
в даний момент ти необхідна людям, без тебе б цього не було, а, отже, ти 
важлива. Тобі дякують, звертаються і дивляться із повагою. Ти щаслива!

  Ще довго жила Ліда враженнями від ярмарку. Таке було вперше в її 
житті. І осінь від того здавалася їй прекраснішою, хоча насправді рясніла 
заморозками, віяла холодними вітрами…

 Якось їхала підводою по сіно, що лишилося на луці не забраним. 
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Отава, правда, але зима все поїсть. Хтозна, як будуть зимувати, а худобі 
треба їжі вдосталь. Тож, поки не замело, слід перевезти. Коник біжить 
легеньким алюром, віз м’яко котиться, Ліда полузує соняхове насіння, 
роздумує над чимось, зрідка кине погляд на  луки, що вкрилися памо-
роззю. Скоро і річечку лід скує… А там сіверко і сніжку підки… не… А це 
що? Боже! Лелека! Самотній лелека! Стоїть на одній нозі, другу, піді-
бгавши під себе, гріє у пір’ї, крила опущені… Тпру! Стій, конику, стій!.. 
Що робити? Не гинути ж птасі! Треба рятувати!

 Потихеньку стала наближатися до сердеги. Насторожено підняв 
голову, подивився… Не так голод, як холод, сковував рухи. Людина на-
ближалася. Лелека сприймав людину, як частину свого світу. Він просто 
співіснував із нею. Бувало сміло ступав по свіжій ріллі за якихось три 
-чотири кроки від сівачів, але тут людина наближалася, ішла просто до 
нього. 

– Ну, іди сюди. Чого ти сам? Чи відстав від ключа? Чи, може, без пари 
лишився? – Ліда потихеньку підходила до пташини. – Чи, може, підбита 
ніжка, чи з крильми що?..– Простягла руку. Лелека змахнув крильми, 
але не злетів, лиш піднявся над землею, перестрибнув на кілька метрів. 
Щоразу, коли Ліда простягувала руку, лелека відстрибував. 

    Так було і на другий день, і на третій… Ліда залишала йому харч 
– шматочки хліба, пригорщу зерна. З кожним днем ставало холодніше. 
Лелека все менше рухався, сили кидали його.

  Нарешті птах здався. Сидів принишклий у Ліди на руках, замотаний 
у стару ковдру. Він уже не боявся нічого, йому було байдуже. Смерть 
ходила поруч, все рівно гинути… Загрози від людини він не відчував. 
Вони ніколи не контактували дуже близько, просто співіснували на одній 
території. Лелека звик спостерігати за людиною з висоти свого гнізда, 
свого польоту. Він відчував, що люди милуються ним, іноді щось про-
мовляють до нього на своїй мові. Тож і зважився довіритися людині. Птах 
теж живе надією на життя, на прийдешню весну, на пару і на потомство. 

 … У курнику було тепло і затишно, їжі вдосталь. Домашня птиця 
була дрібнотою для нього. Індик і спробував було натякнути, що він 
тут старшина, та довгий лелечий дзьоб показав, хто у курнику господар. 
Коли Ліда з’являлася у дворі, сміло підходив до неї, брав із рук скибочку 
білого хліба, брав обережно, щоб бува не зробити боляче своїй рятівниці. 
Чи подрузі? Чи, може, берегині? Він, звичайно ж, не міг дати визначення 
своєму почуттю, адже лелека не знає, що люди називають це вдячністю, 
обожнюванням, любов’ю. У люті хрещенські морози Ліда занесла його 
до хати. Він вперше жив під дахом. Грівся біля груби, їв з окремої по-
судини. Лелека любив, коли Ліда пестила його пір’ячко, гладила довгу 
шию і ніжно називала «Лель».
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  Пролетіли перші гусячі ключі, повітря наповнилося запахом набуб-
нявілих бруньок, з’явилися перші проліски. Лелека часто став поглядати 
у височінь, де у блакиті виспівував жайвір, сповіщаючи про прихід дов-
гожданої весни. Перед Благовіщенням до своїх гнізд почали злітатися 
лелеки. Вони старанно прибирали своє житло, готувалися до прильоту 
лелечих. Вода у болоті розлилася, з’явився харч. Залишатися у курнику 
не було сенсу. Природа та інстинкт кликали.  Деякий час після денного 
блукання по болоту лелека ще прилітав під вечір до двору. 

 Одного ранку Ліда випускала птицю із курника. Кури одна поперед 
одної злітали із сідала, мерщій до коритця із зерном. Індики теж мету-
шилися, витягували шиї і розпускали хвости. Лелека вийшов поволі, 
на їжу і не глянув, все близенько тупцяв біля Ліди. Вона зрозуміла все. 
Присіла, погладила, як і завжди, довгу шию. Пір’ячко вже вибілилося 
від щоденного бродіння по воді.

– Ну що? Прощатися прийшов?
– ….
– Лети, шукай свою пару, мости гніздечко, висиджуйте лелеченят.
– …
– Не забувай. Покружляй над хатою, і я знатиму, що ти мене 

пам’ятаєш.
І, о диво, лелека поклав Ліді голову на плече, розставив крила, не-

наче хотів обійняти… За хвилину він піднявся над обійстям, облетів по 
колу і….

 … За постійними селянськими турботами Ліда майже не згадувала 
свого Леля, роботи влітку під зав’язку– городи, косовиця…

  Якось серед літа, десь так після полудня, Ліда годувала індичат. 
Сиділа біля табунця з лозинкою, щоб бува сусідський кіт не поласував 
індичатиною. Та й кібець, чого доброго, може беззахисну пташину схопи-
ти. Так і шугають, то кібці, то сойки! Підняла голову подивитися, чи нема 
хижаків, і завмерла… Над господою кружляв табун лелек. Лель показував 
Ліді своїх лелеченят, вона привітно махала йому рукою, шепотіла:

– Лелю, згадав, пам’ятаєш… Красиві у тебе дітки…
По щоках текли сльози… Сльози щастя.
Її пам’ятали!
Її любили!

смт. Мала Дівиця
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* * *
Звук увірвався і тоне у тиші,
За небокрай потягнувся літак.
Сонце у небі сяйнуло сильніше,
І освітило село і байрак.
Пусткою мріють понурі оселі –
Завжди буденна моя сторона.
Роздуми будить не дуже веселі:
Знову негожим усе промина.
Швидко підійде глухе надвечір’я,
Десь у містах завирує юрма.
Я споглядаю далекі сузір’я –
Іншого щастя сьогодні нема.

   06.03.2017 рік

Михайло Володимирович Коже-
дуб народився 11 липня 1966 року в 
Москві в родині військовослужбов-
ців. Закінчив Парафіївську школу 
на Ічнянщині й Чернігівський пед-
інститут. За фахом хімік-біолог. 
Автор поетичних збірок: «Кличу 
літо», «Сонце із води», «Моя ліра», 
«Бригантина». Лауреат Ічнянської 
районної літературної премії ім. 
В.Чумака. Засновник і редактор Ічнянської районної газети «Ічнянська 
панорама». Член Національної спілки письменників України з 2005року та 
Національної спілки журналістів України з 2009 року. 
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* * *
Багато плям від талих вод,
Але тепла ніяк немає.
У хмарах сонце пригасає,
І настає пора незгод.
Насунулись часи зневіри,
І заховалося добро.
Повільно день минає сірий,
Вгорі насупилось шатро.
Надвечір стихне колотнеча,
Оживить спокій потайне.
Зло западеться в порожнечу,
І все забудеться сумне.

  17.03.2017 рік

* * *
Проміння місяця влилося у хмарки,
І баранці неждано вгору піднялися.
І скоро в тінях поховалися стежки,
І наче марево постало на узліссі.
Повільно виступають зорі в небесах,
В дібровах розчиняється важка дрімота.
І знов бентежить серце темрява скорботи,
А всі надії розсипаються упрах.

  25.09.2016 рік

* * *
П’янив пересит різних ароматів,
І біло розгорталися сади.
Комахи метушилися строкаті
І прудко в тайники несли меди.
Земля тепло збирала безупинно,
І оболонь усіяла трава.
І затаїлись присілки пустинні,
Тут вижидались радісні дива.
Надворі люди порались нескоро,
У вікнах не світилось дотемна.
І дні поволі підіймались вгору,
Владарювала в злагоді весна.

  30.12.2016 рік 
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* * *
На алеї стільки жару й охри –
Це краси осінньої пастель.
І земля поволі розвологла,
В хащах замовка пташина трель.
Все частіше випадає просвіт,
Проглядає на рудій траві.
І нерано підступає досвіт,
І лисніють нетрі верхові.
У вікно стріляє перший промінь
У дворі та сама однота.
І завулок розтинає гомін,
В серце проникає гіркота.

  30.12.2016 рік

* * *
Сумує водянистий фон небес,
І дощ неспішно накрапає з тучі.
Тривожать серце настрої гнітючі,
І жаль, і щем біжать навперехрест.
Душа жадає втіхи і добра,
І хоче неповторного кохання.
На роздум набіга якась жура,
А справи захопило безталання.
За небокраєм сонце воскреса,
Докучлива спинилась дощовиця.
Я не втрачаю віру в чудеса,
А негаразди зійдуть на дрібниці.

  05.02.2017 рік

* * *
Робить сонце все крутіші дуги,
Тисне холодом зими кінець.
Та жаріє сподівання вугіль,
Що мороз осяде нанівець.
І весна розгорнеться раптово,
Зашумлять у виярках струмки.
Небо заясніє бірюзово,
Квітів зарябіють килимки.
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Скоро запанує гоже літо,
Потай викінчить яскравий плід.
З’явиться в думках якийсь просвіток
І жури розтопить давній лід.

  3.02.2018 рік

* * *
Коли не приземляється тепло,
І смуток навіває сірий холод.
Дрімає у снігах туге зело,
І тягнуться шляхи за видноколо.
І знову селами повзе туман,
Повсюди підіймається негода.
Сховатись у житло спішить господар,
Мороз сильніш затягує аркан.
Уже за хмарами живе весна,
Ледь прозира на землю кволий промінь.
Надвечір постає солодкий спомин
Про милі серцю друзів імена.

  18.03.2018 рік

* * *
Із ліхтарів спадає сніг налиплий,
В заметах народилася весна.
І десь за рогом гучномовець хриплий
Розказує про битви дотемна.
У небі появились сині зорі,
І день минув рутинно до дрібниць.
Та люди сновигають скрізь бадьорі,
Горять заклично вогники крамниць.
Давно витає свято у повітрі,
Усюди піниться хмільна пора.
На вулиці лежать цяцьки нехитрі,
В постелях засинає дітвора.

  2.04.2018 рік
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* * *
У словах моя історія й душа
В них найкращі днини і моменти.
Пам’ять спогади зненацька воскреша,
Розставляє в давнині акценти.
Там панує всюди осяйна пора,
Час минає легко й безтурботно.
А тепер космічна настає жура,
І на серці повсякчас гризотно.
Розлад постає довкола в метушні,
Походжають люди на бульварах,
Сонце загубилося у хмарах,
І летять у далеч монотонно дні.

  10.06.2018 рік 

    м. Ічня
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Світляки

Світлячку маленький
Уві сні захований скарб
Коли б тебе в пісню
Чи в ранок ясний 

Ти серцем стала б 
І найпрекраснішим сонцем
На овиді мого світанку

Поет Перо Павлович народився 
20 березня 1952 року в Граці поблизу 
Неума (Боснія і Герцеговина). 
Навчання розпочав у початковій 
школі в рідному місті Хутово, а 
середню школу закінчив  у місті 
Метковичі. Згодом вивчав медичну 
біохімію у Загребі. Живе і працює в Неумі. До теперішнього часу  опублікував 32 
збірки віршів хорватською мовою, за які  отримав визнання і чимало літературних 
нагород. Цікаво, що велика частина творчості цього поета присвячена лікарським 
рослинам Середземномор’я. Ніхто ані в хорватській, ані в світовій літературах 
так глибоко і натхненно не увіходив у світ рослин, з їх трунком, назвами, описом 
і міркуваннями про життєдайні властивості, як це зробив поет Перо Павлович.

Переклади
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Хрест

Ношу його в серці і у словах

Він мені дорогу вкаже
Коли незрячим стану

Мур

Всесвіт слова
Між тобою і мною 
Муром перегороджений

Стрілами любові
Зруйную його

Цмин

Забув золотоцвіт що вже зима
і квітне
 
Затишшя 
Пахне морем
На ясній мілині сонце купається 

А на душі грудень
Порожньо
І віслюки ревуть

На пелехатій хризантемі роса стала зерном
Холодно
Ящірки гріються на рифі

Живі ієрогліфи
різьблені в тиші
І світло

Забув золотоцвіт що вже зима
і квітне
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Стрункі лаври
Перегнулися в талії
Злякані і самотні

На сідлі Опучі
Хвойні ліси стоять
Одягнені оксамитом неба

Забув золотоцвіт що вже зима
і квітне

Клек
Розрізаний кам’яний поліп
обійняв сині відстані

Різьблене тіло
Підставивши хвилям
На котрих білі вітрила блищать мов у казці

Забув золотоцвіт що вже зима
і квітне

Напередодні великого Повечір’я 

Покладена мітка
Не словом а світлом
На темних сувоях
На білим розквітлих
Розгорнутих крилах 
Захованих скриптів
Вібруючий посвіт
Як струни на скрипці 

Оливкова гілка

Голуб з ковчегу Ноя 
несе її в дзьобі

Темно-зелену
Білу зі сріблом

Переклади
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Небо та землю в одному слові
Гілку оливи
Амфору оздоблену сонцем

Осінь

Танцює листя на асфальті
тремоло
Заключні акорди
жовтня

м. Неум, Боснія і Герцеговина

З хорватської переклала 
Тетяна ДЗЮБА 
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ПРОРОЦТВО

Михайло Лермонтов у перекладах Наталії Горішної 

* * * 
Прощай, невмивана Росіє,   
Країно панства і рабів,      
І ти – народ, що скнів і скніє,   
І ви, мундири голубі.

Дай Боже, щоб Кавказ високий
Сховав мене від царських слуг,
І від всевидячого ока,
Й від всюдисущих їхніх вух.  

СМЕРТЬ ПОЕТА 

       Відплати, государю, помсти!
       Впаду до ніг твоїх:
       Будь справедливим, покарай убивцю,
       Щоб страта ця й через віки могла 
       Про правий суд нащадкам сповістити,
       Щоб бачили злочинці приклад в ній.

Поет упав! – Невільник честі  
Загинув в зашморгу чуток.  
Свинець у грудях. Муки хресні.  
І гордий спів навіки змовк!..   

l,.=Lл% keplnmŠnb

Переклади
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О, не знесла душа поета   
Пліток ганебних передзвін.  
Він повставав, він рвав тенета    
Завжди один… й убитий він!   
Убитий!.. Що тепер ридання,  
Хор дифірамбів, похвала
І жалюгідні оправдання?
Здійснила вирок доля зла!
Хіба не ви так злісно гнали
Його сміливий, вільний дар 
І на потіху роздували
Пожежі вичахлої жар?   
Тепер радійте... бо вогненні  
Ці муки він вже не стерпів.
Погас, як світоч, дивний геній,  
Вінок врочистий помарнів.

Його холоднокровний вбивця  
Натис курок… упав поет. 
Не стислось серце у злостивця,
І не здригнувся пістолет.
Чом дивуватись?.. В край нерідний,  
Як сотні інших втікачів,  
На лови щастя і чинів
Прибув до нас чужак негідний; 
Сміявся він і зневажав 
Народ і звичай. Для забави
Не пощадив він нашу славу,
Не уявляв у мить криваву,  
На кого руку підіймав!..

Поет убитий – і в могилі,
Як той співець, незвіданий, та милий,
Добуток ревнощів гризьких,      
Його прославив на натхненній хвилі  
Й загинув, як і він, від підлої руки.

Навіщо кинув світ, де дружба милостива,
І в світ оцей вступив, задушливий і мстивий –
Для серця вільного і щирих почуттів?         
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Навіщо руку дав наклепникам нікчемним,  
Притворній ніжності повіривши даремно,
Він, що з юнацтва людство зрозумів?..

Вінок з троянд зняли, відтак вінець терновий,  
Обвитий лаврами, наділи на чоло:     
А шпичаки йому до крові        
Впивались в плоть, як в душу зло.
І ув останню мить його душа крилата    
Труїлась в глумові принизливих затій,   
Так і помер – з жадобою відплати   
В досаді потайній від згаяних надій. 
Затихли співи чарівливі,   
Уже вони не зазвучать: 
Причал співця тісний, тужливий,  
І на вустах його печать.    
---
А ви, наступники-невдахи    
Своєю підлістю прославлених батьків,  
П’ятою рабською ви топчетесь по праху, 
По залишках змиршавілих родів! 
Жадливим юрмиськом стовбичите при троні –
Звитяги, Вольності і Генія кати!     
Ховаєтесь під захистом закону,  
І перед вами суд земний – тремти!..   
Та є і Божий суд, розпусники пихаті!
Він прийде, грізний суд;
Він не підвладний дзвону злата,    
І справи, і думки він знає завчасу.  
Тоді не вдасться вам відбутися брехнею,
Вона не допоможе знов, 
І кров’ю чорною не змиєте своєю  
Поета праведного кров!

* * * 
Я жити хочу! Хочу жити 
Фортуні й жеребу на зло; 
Вони уміли догодити,
Та надто згладили чоло.

Переклади
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Пора вже світським глузуванням
Прогнати спокою туман;
Життя поета без страждання? –
Це як без шторму океан!

Поет живе ціною муки,
Болить гризотами всіма. 
Він платить за небесні звуки
І славу не бере дарма.       

  

  ДУМА 

Із сумом я дивлюся на наше покоління,
Бо майбуття його – чи темне, чи пусте,
Між тим, знесилене від до́корів сумління,
У лінощах безплідно відцвіте. 
Від сповитку одарені безцінно –    
Провинами батьків і їхнім каяттям,   
Життя нас втомлює, як довгий шлях безцільний,  
Як свято, осоружне нам.   
І до добра, й до зла ми всі байдужі,  
Ще й не почав як слід – вже здавсь без боротьби,
Де небезпека, там ганебно-малодушні,  
А перед владою – покірні, як раби.
Так плід блідий, не о порі дозрілий,
Смако́м своїм терпким не радуючи нас, 
Висить поміж квіток, самотній і немилий, 
Час їхньої краси – його падіння час!      

Ми сушимо уми безплідними знаннями, 
І в безпорадності – від рідних і близьких   
Щосили таїмо́сь з шляхетними думками,  
Аби лиш не потрапити під сміх.
Ледь-ледь торкалися ми чаші насолоди, 
Та сил юнацьких тим не зберегли;
З веселощів, зі щирої пригоди   
Ми соки щастя, боючись, пили.



105

Ні злет поезії, ні творення мистецтва   
Не будять захвату солодкого вогонь;     
І залишок чуттів, гадаєм, збережеться,    
Якщо в душі, мов скарб, сховаємо його. 
Ненавидимо ми і любим – випадково,  
Ні злості, ні снаги не склавши на вівтар,
І холод у душі панує сутінковий,
Коли у крові пломеніє жар.     
Нудні нам пращурів розмірені забави,  
Школярський блуд – смішний для їхніх чад. 
До гробу спішимо  без щастя і без слави,      
Глузливо озираючись назад.            
Юрбою хмурою, забутою дочасно,  
Над світом про́йдем ми й не лишимо слідів, 
Не кинувши вікам ані ідей незгасних,           
Ні генієм осяяних трудів.    
І прах наш буде вщент зневажений нащадком,
Безжалісним його, насмішливим пером –    
Суд громадя́нина над слабодухим батьком,   
Що промотав усе добро.

  

  * * * 
Самотньо і сумно. І руку кому простягти
В хвилину душевної смути?..
Бажання даремні! Безглуздо іти до мети,
Як ро́ки біжать – і її не сягнути!

Кохати... кого ж бо?..  на час – не вартує трудів, 
А вічно любов не триває.     
Заглянеш у себе – нема там колишніх слідів:
І радості, й муки – усе проминає... 

Що пристрасті? – завжди вони виявляються сном,
Що зовсім нічого не вартий.
Й життя, як поглянеш на нього холодним умом –
Доволі пусті і набридливі жарти.

Переклади
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КРУТОСХИЛ 

Ночувала хмарка золотава,     
На могутніх грудях крутосхилу. 
Вранці стрепенулась, легкокрила,
І в блакиті сонячній розтала;      

Тільки слід вологий від хмарини   
Залишивсь у велета старого.        
Він один, в пустелі анікого,  
Й тихі сльози ронить в самоти́ні.  

* * * 
Сам один виходжу на дорогу;
Крізь тумани в’ється сиза путь;     
Ніч пустельна вслухується в Бога,
Зорі довгу бесіду ведуть. 

Небеса – чаруючі, врочисті!
Сном блакитним вкрилася земля…
Та чому ж на серці так вогнисто?
Так пече? За чим жалкую я?  

Вже ж нічого не прохаю в долі,
За минулим жаль давно змалів;    
А шукаю спокою і волі!
І заснути б я навік хотів!

Тільки ж – не холодним сном могили...
Я б в такому знепритомнів сні,
Щоб життя дрімала владна сила, 
Груди підіймаючи мені;

Щоб і вдень, й годиною нічною
Про кохання чув я млосний спів, 
Щоби дуб зелений наді мною 
Про своє щось тихо гомонів.
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ВІТЧИЗНА 

Люблю вітчизну я, та дивною любов’ю,  
    Яку не переборе розум мій!
    Ні слава, що здобута кров’ю,   
Ні повний гордої довіри супокій,
Ані прадавнини легенди і сказання
Не будять у мені юнацькі поривання. 

    Та все ж люблю – за що, не знаю я –
    Її степів засніжених мовчання,
    Її лісів безмежних коливання,
І повені річок, що схожі на моря. 
Путівцем я люблю проїхатись на возі 
Неспішним поглядом пронизувати ніч,
Шукаючи нічліг, й стрічати при дорозі  
Сільських печальних хат ледь видимі вогні. 
    Люблю дими опісля жни́ва,   
    Люблю ночівлю у степу 
    І серед вистиглої ниви      
    Берізок двійко на горбку.      
    О, втіха ця не всім відома:    
    Я бачу повний тік зерна, 
    Повітку, хату у соломі
    Й різьбу блакитного вікна. 
    І в свято, вечором росистим,    
    Дивитись можу до півнів       
    На танці з тупанням і свистом  
    Під ґвалт п’яненьких мужичків. 

ПРОРОЦТВО 

Настане рік, Росії чорний рік,
Спаде корона із царів навік;  
Забуде чернь до них свою любов,
Поживою їй стане смерть і кров;
Тоді посеред горя і розрух
Закон не порятує від наруг.
І поповзе чума від мертвих тіл 
До безталанних, безутішних сіл,

Переклади
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Щоб хусткою виманювати з хат, 
Й постане голод, як нещадний кат;   
І за ́грава забарвить хвилі рік:     
І з’явиться могутній чоловік,  
Його впізнаєш ти – і про́йме дріж,   
Коли в руці його побачиш ніж;
О, горенько тобі! – Твій крик, твій вий   
У нього усміх викличуть кривий.
І буде він жахний, як чорна мла,
Як плащ його, як погляд з-під чола. 
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СТАНІСЛАВ ШЕВЧЕНКО – ПОЕТ, ПЕРЕКЛАДАЧ,

ДОСЛІДНИК ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Станіслав Олексійович Шевченко є одним з відомих українських поетів 

та перекладачів, народжених у післявоєнні роки. Зокрема, Герой України 
Борис Олійник у передмові до поетичної збірки автора «Квіти небесні земної 
любові» (вид. «Криниця», К., 2005) писав такі слова: «Одвіку до літературно-
го коша найрясніше рекрутувалося новобранців із середовища гуманітаріїв, 
переважно – з філологів та журналістів. Затим – кількісно – пробивалися 
медики. Віднедавна – це вже знак епохи інформатики! – в літературу пішли 
від комп’ютера та кібермашини, як ще недавно – від верстата і плуга. Най-
прикметнішим представником цього крила в українській поезії є дипломо-
ваний інженер-програміст Станіслав Шевченко. Народився він голодного 
1947 року, як тремко сам згадує «… у далекому Чернігівському селі Грабові, 
обрамленому лісами, озерами, річечкою Іченькою… У тих ічнянських селах 
Глінка шукав пісенні голоси… відлунились кроки Тараса Шевченка, Миколи 
Гоголя, Іллі Рєпіна…». Йдеться про славетну Качанівку на Ічнянщині, де 
колись жили відомі меценати Тарнавські. 

Дитинство і юність молодий Станіслав Шевченко провів у Малій Дівиці, 
де і, очевидно, зародилася любов до високого мистецтва, зокрема, до поезії. 
У 47-у році у сім’ї Шевченків стається трагедія – помирає батько поета – 
Олексій Іванович – внаслідок випробувань, пережитих на війні, мати була 
простою вчителькою, яка, ймовірно, подарувала йому любов до літератури. 
Милуватися природою та бачити у ній прекрасне навчив, тоді ще малого 
хлопчика, дідусь. Пізніше Станіслав Шевченко згадає роки дитинства та 
свого духовного вчителя у своїх віршах. 

Роки невпинно минали. Ось уже молодий Станіслав закінчив Малоді-
вицьку середню школу на Прилуччині з золотою медаллю і вирушив здо-
бувати науку у великому місті, залишивши у рідній стороні все те, що було 
йому близьке та рідне. С. Шевченко вступив на механіко-математичний 
факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, а через 

Літературознавство



110 Лiтературний Чернiгiв

кілька років перевівся на новостворений факультет кібернетики. Такий вибір 
не міг не здивувати, адже ще у шкільні роки хлопець захоплювався читанням 
поезії та її написанням. Але доля готує для кожного свій шлях, тому і розпо-
рядилася вона по-своєму. Хлопець успішно пройшов практику в Інституті 
кібернетики АН України та вивчив програмування на тодішніх найновіших 
обчислювальних машинах «МИР-2», які були гордістю славетного академіка 
В. М. Глушкова. Про самого вченого Шевченко пізніше напише в одному з 
віршів збірки «Віра і сумнів»: 

Я пам’ятаю лекції Глушкова,
Крізь них така виднілась далина
І досі відчуття не промина –
Та кафедра його, немов підкова,
Була усім на долю нам дана. 
 (…)
У строгому костюмі, трохи дивний, 
Очима він доскіпувався нас,
Він бачив наші душі без прикрас –
Такі, як є… І на руці годинник, 
Здається визначав майбутній час. 

Здобуті знання допомогли йому як молодому фахівцеві займатися ма-
тематичним моделюванням на військовій службі, а згодом працювати на 
наукових посадах одного з галузевих інститутів. Звісно, робота вимагала не 
мало сил, але це не заважало С. Шевченку весь час творити нові вірші. Свій 
талант, як було вже зазначено, йому був даний з дитинства. Тому не дивно, 
що згодом він починає друкуватися, брати участь у роботі літературної студії 
«Кобза», якою керував знаний поет Володимир Забаштанський. У тодішніх 
Ірпінських літературних семінарах творчої молоді при Спілці письменни-
ків України його помітили відомі поети (Олексій Довгий, Петро Засенко, 
Дмитро Чередниченко, Володимир Коломієць), котрі й зарекомендували 
до друку прекрасні твори геніального творця (Вони ж згодом дали йому 
рекомендації і до вступу в НСПУ). Хоч на перший погляд може здатися, 
що молодий Станіслав із перших хвилин був приречений на успіх, але на 
творчому шляху талановитого письменника були не лише прямі стежини, 
але іноді траплялися і тернисті. Наприклад, перший рукопис С. Шевченка 
пролежав кілька років у видавництві «Молодь» аж доки побачив світ, але 
це не зупиняло його творити далі. І ось з-під його пера виходить поетична 
книжка «Середина ріки», яку не лише читачі зустріли з великим захопленням 
та цікавістю, а й преса. До речі, до виходу першої книжки С. Шевченко вже 
працював 5 років редактором на Київській кіностудії науково-популярних 
фільмів, де він і показав себе як неповторний сценарист. Він написав ряд 
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кіносценаріїв неігрових фільмів – учбових, пізнавальних, телевізійних та 
документальних, які були відзняті на різних київських кіностудіях. Варто за-
значити, що він закінчив курси польської мови, які згодом зіграють важливу 
роль у творчості Шевченка, зокрема у його глибоких перекладах. 

У 1988 року С. Шевченко був прийнятий до Спілки письменників Украї-
ни. Не могла його оминути і одна з найталановитіших жінок України – Ліна 
Костенко. Зокрема, як тоді члена приймальної комісії, у протоколі відбилася 
її думка: «У цього поета – сучасний рівень мислення, він іде в ногу з життям». 
Щоб підтвердити ці слова, варто лише надати до прикладу той лаконізм, 
афористичність та глибину задуму, які так приваблювали в його поезії: 

Ні правдою, ні любов’ю
Не жертвуй – душу спечеш. 
Хай купиш славу ганьбою – 
Не купиш славою честь. 
Вона осміє, освище, 
І піде життя на злам. 
Честь завше стояла вище
Усіх іскрометних слав.  
«Середина ріки»

Хотілось би подати наступний уривок вірша, в якому прозоро висвітлено 
актуальне поетичне кредо поета: 

***
Відповідай, поете, за слова,
Коли вони, закручені за вітром,
Летітимуть половою по світу,
На пагін пред’являючи права.
 (…)
Хай день, який у вічність заплива,
Освітлюють вони, немов комети. 
Якщо слова не мовлять за поета –
Відповідай поете за слова.  
«Середина ріки»

Станіслав Шевченко викликав захоплення не лише простого люду, кот-
рий з нетерпінням очікував його творів, але і у відомих діячів, які схвально 
відгукувалися про творчість цієї людини.

Зокрема, Наталя Єржиківська в статті «Творчі горизонти поезії» пише: 
«… на думку поета, духовність – це «основа народної моралі, котра збі-

гається з християнською», та є суголосною з його поетичною метафорою – 

Літературознавство



112 Лiтературний Чернiгiв

закон збереження любові. Цю метафору, наповнену вагомим філософським 
смислом, віднаходимо у другому розділі першої збірки «Середина ріки».  
Назва другого розділу увиразнює спрямованість на конкретні акцентування, 
пов’язані з обраним фахом: «Професія – / Форма твойого вогню…»… Третій 
і четвертий розділи занурюють читача у локуси дитинства і юності С. Шев-
ченка, ведуть нараторськими стежками через пронизливе відчуття довкілля, 
передане вдалими образними й метафоричними зображально-виражальними 
засобами … Станіслав Шевченко, вибравши у юності не літературний фах, 
а прикладну математику, дебютував першою книжкою «Середина ріки» на 
8 – 10 років пізніше від своїх колег-ровесників, які вже ставали відомими 
поетами. Зате під впливом вивчення природи речей і студіювання всього 
того, що називається природничим і абстрактним, започаткував сукупність 
ознак такого власного поетичного стилю, який був індивідуально відмінним. 
Виходило на те, що лапідарність і афористичність мала перевагу над багатьма 
іншими теж обдарованими дебютантами. Стиль проявлявся у привнесенні 
в поезію нових тем, розгортанні метафори, у вдалому вкрапленні в поетичні 
рядки здавалось «непоетичних» слів і фраз. Так наприклад: «Антени, ніби 
зігнуті долоні, / Просіюють і хмари, і блакить» (вірш «Зоряні планети»); 
«Полетіла до квітка бджола / Проти сонця іксом золотистим...» (вірш «Ікси»). 
Осібне місце у змістовій структурі книжок займають притчі. В повчальних 
й алегоричних оповідях підняті важливі проблеми…»

Польський перекладач, есеїст, історик літератури Вальдемар Смащ у 
післямові до двомовної збірки віршів Станіслава Шевченка «Сон про перше 
кохання» (Краків, 1999) писав: «Передусім Станіслав Шевченко – витонче-
ний лірик у сучасній українській літературі на зламі століть. Його летючі, 
чуттєві любовні вірші не мають собі рівних. У польських читачів вони про-
буджують ностальгію за тональністю, здається, давно минулою, але такою, 
що народжує найчистіші слова». До прикладу варто лише навести такі рядки: 

Мої очі тривожні-тривожні, 
В них сумних листопадів печать.
Твої очі, мов знаки дорожні, 
Зупиняють мою печаль.
У мені вони раптом воскресли,
Всі минулі осяяли дні.
Твої очі тепер наче фрески
На високій соборній стіні.

Також Вальдемар Смащ зазначив: «С. Шевченко виніс з рідного дому, 
з свого села природну релігійність, що підтверджує вповні його творчість. 
Тут хотів би долучити чудовий вірш «Світло поезії», який народився під час 
відвідин автором Польщі, коли поети з різних країн читали вірші в костьолі 
в Гоголіні»:
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У костьолі в Гоголіні
лунали вірші
різними мовами:
поезія – теж
Божий дар.
Від віршів
лилось проміння
на вівтар.
За кілька хвилин
лунав орган:
Бог – один…
Бог – один…

Не дивно, що такі сильні рядки і переклав сам Вальдемар Смащ: 

W gogolińskim kościele
w różnych językach
rozbrzmiewały wiersze.
Poezja – 
bożym darem przecież.
Na ołtarz padały
promienie czystych słów.
Organy powtarzały 
jak echo:
Jeden jest Bóg
Jeden jest Bóg

Не могла оминути його творчість і доктор філологічних наук Юлія Була-
ховська. У післямові до книжки «Мов світло зірок далеких» (збірка «Близьке 
й недосяжне» С. Шевченка) вона влучно відмітила: «У його поетичному 
доробку органічно переплітаються лірика публіцистична, сатира й лірика 
інтимно-медитаційна… Станіслав Шевченко насамперед поет серця, поет 
від Бога. Його лірика – українська. Якщо навіть її професійно перекласти 
іншою мовою (що засвідчило польське видання «Літній дощ», Радом, 1998), 
вона ніколи не втратить неповторної української ментальності…». 

У статті «Мудра «простота» Станіслава Шевченка» (газета «Деснянська 
правда») науковець Тетяна Шептицька пише: «Зрілість письменника, поза 
усіляким сумнівом, визначається не стільки мовним багатством і стильовою 
вправністю, скільки увагою до таких засадничих для української літератури 
проблем, як: сенс людського існування, завдання мистецтва, ставлення до 
Бога, майбутнє України тощо. С. Шевченко чітко і прозоро формулює жит-
тєве кредо, здобуте у двобої з невблаганним часом: «У чому сенс життя? // Я 
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відповім усім: // І сенс його, й мета: // Любов, Вітчизна, дім» («Сенс життя»). 
Шукаючи істину в царині духовності, намагаючись уберегти душі читачів 
від іржі байдужості, марнославства, лінощів, він закликає не жертвувати ані 
правдою, ані власною гідністю заради сумнівних вигод…»

І не дивно, що саме такі відгуки супроводжують творчість Станіслава 
Шевченка, адже з-під його пера вийшло безліч прекрасних творів та пере-
кладів. Зокрема, на теренах України він видав такі поетичні збірки: «Середина 
ріки», «Віра і сумнів», «Октави кохання», «Дума кипариса», «Спів чуття», 
«Близьке й недосяжне», «Закон збереження любові», «Квіти небесні земної 
любові», «Під сузір’ям Пасіки», «Кримская роза ветров», «Дім для душі» 
(вибрані поезії), «Незрима грань». Відлуння його творчості, безсумнівно, 
можна зустріти на просторах Польщі. Тут варто згадати його збірки, видані 
саме в цій країні: Letni deszcz, 1998, (польською, Радом): «Сон про перше 
кохання», Краків, 1999, (польською та українською); «Близьке й недосяжне» 
(українською), Краків, 1999; «Nic oprócz słowa» (польською), Білосток, 2016. 
Станіслав Шевченко також є упорядником збірника краківських і київських 
поетів «Дорогою назустріч», 1999 (видання двомовне).

Саме Польща у житті Станіслава Шевченка відіграла важливу роль. 
З 1990 року він постійний учасник престижних поетичних фестивалів у 
Польщі, а саме: Міжнародного поетичного Листопаду в Познані, у Біло-
стоці, на польському Підгір’ї, Любліні, Вроцлаві і, звісно, Варшавської осені 
поезії. Ось із цього часу його творчість набирає все більших обертів. Вірші 
починають друкуватися у польських антологіях, колективних збірниках, а 
також у статтях, виходять все нові та цікаві інтерв’ю, організовуються ви-
ступи на авторських літературних зустрічах у польських школах, гімназіях, 
осередках культури. 

Варто пригадати, що С. Шевченко був учасником чотирьох «Світових 
днів поезії» під егідою ЮНЕСКО, започаткованих у Варшаві 2001 року, 
міжнародних наукових конференцій у Любліні (присвяченій Ю. Лободов-
ському), у Супраслі (присвяченій Ю. Словацькому), у Криниці (присвяченій 
стану сучасної польської поезії), у Кременці, в Києві на кафедрі полоністики 
Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, присвячених А. Міцкевичу, 
Ю. Словацькому, Я. Івашкевичу (під керівництвом завідуючого кафедрою, 
член-кор. Р. П. Радишевського). Не дивно, що наукові статті С. О. Шевченка 
ввійшли до окремих збірників, виданих з нагоди цих конференцій. У Супрас-
лі 1999 року разом з двома співавторами – Вальдемаром Смащем і Войцехом 
Петровічем побачила світ книжка «Про Юліуша Словацького» (Стаття 
С. Шевченка «Realia Ukraińskie twórczości Juliusza Słowackiego).

Особливий вклад у розвиток української поезії та українсько-польських 
літературних взаємин С. Шевченко вніс своєю перекладацькою діяльністю. 
Першу авторську антологію перекладів польської поезії українською мовою 
«Інше прохання» С. Шевченко видав власним коштом у Києві 1994 р. У 
його впорядкуванні й перекладі з польської мови у видавництві «Каменяр», 
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вперше в Україні, побачили світ двомовні поетичні видання: «Тому що вони 
сущі» (антологія сучасної польської поезії, 1996), «Чеслав Мілош. Вибрані 
твори» (2000), «Кароль Войтила – людина, пастир, поет» (2001), а також 
у співавторстві з науковцем Наталею Сидяченко світ побачило видання 
«Віслава Шимборська. Під однією зіркою» (2007). Якщо ж повернутися до 
антології, то потрібно звернути увагу на те, що 2005 року С. Шевченко упо-
рядковує ІІ видання антології, яке вміщує розгорнуту передмову Вальдемара 
Смаща «Панорама сучасної польської лірики».

Ці тексти, перекладачами яких виступили С. Шевченко, О. Ірванець, 
А. Глущак, Тадей Карабович (Польща), Зигмунт Левицький, Софія Май-
дан, Марія Овдієнко, Наталя Сидяченко, Людмила Сірик (Польща), Надія 
Степула стали важливими для занять студентів-філологів, цікавими для 
втаємничених читачів. Саме ж видання включає сто нині відомих польських 
поетів, що яскраво дебютували в літературі після Другої світової війни до 
наших днів. 

У видавництві «Українська ідея» (м. Бровари) в перекладі С. Шевченка з 
польської мови з’явилися поетичні книжки «Веслуючи в небо» Кароля Вой-
тили, «Між словом і мовчанням» Вацлава Бурили, а також у співавторстві 
з Марією Овдієнко і Наталкою Поклад книги Данути Костевич «Анатомія 
миті», Даріуша Лебьоди «Череп Картезія». 

До приїзду Івана Павла ІІ в Україну у видавництві «Знання» (Київ, 2001) 
з ініціативи С. Шевченка і за його участі в перекладі з’явилася українською 
мовою книжка Даріуша Лебьоди «Таємниця папи». Найновішим доробком 
у царині польського перекладу нині є його переклад поеми Антонія Маль-
чевського «Марія», яка побачила світ у видавництві «Каменяр» 2016 року 
(видання двомовне).

Перекладацький доробок С. Шевченка завжди привертав до себе увагу. 
Зокрема, про його діяльність вийшло чимало статтей: «Леся Вахніна. Нова 
антологія польської поезії» (Всесвіт, 5-6, 1997); «Таємниця папи» (поль-
ською), Дзеннік Кійовскі, Людмила Слєсарева, липень, 2001, «О, як багато на 
землі є діла, Як мало нам земних ночей і днів» (Наталя Лисенко, «Слово і 
час», №6, 2000); «Станіслав Шевченко – поет і перекладач» (польською), 
Дорота Яворська. «Криниця», №9, 2002; «Говорить радіо «Свобода» в ефірі 
«Каламар» (Надія Степула, 7.7.1998); «Ростислав Радишевський. Польська 
поезія в уподобаннях Станіслава Шевченка» (Київські полоністичні студії. 
–Т. ХVII) та ін. 

С. Шевченко постійно друкує статті про польську культуру і взаємні зу-
стрічі польських та українських поетів у київській газеті «Dziennik Kijowski», 
а також нерідко в польському київському журналі «Krynica». Особливо 
варто відзначити цикл статей, які можна об’єднати назвою «Поети з Украї-
ною в серці». Цей творчий доробок розповідає про польських поетів, що або 
мали родинне коріння в Україні, або цікавляться українською культурою, 
літературою. 
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На увагу заслуговує те, що С. Шевченко листувався з відомими польськи-
ми письменниками. Мав зустрічі у Польщі, зокрема, з Яном Твардовським 
і Чеславом Мілошем, зустрічався під час Конгресу в Інституті Книги з Та-
деушом Ружевичем, перекладав і старших поетів, і середнього покоління, і 
молодих. Разом з Марією Овдієнко С. Шевченко, здобувши перекладацький 
гранд, мав 2-місячний стаж у Варшавському університеті на кафедрі украї-
ністики, 2-місячні стажі на кафедрі україністики Ягеллонського університету 
та Інституту Книги в Кракові, що сприяло новим творчим працям. Тоді й 
побачила світ двомовна збірка краківських та київських поетів «Дорогою 
назустріч» («Конфратерня поетів», Краків, 1999), яку упорядкував С. 
Шевченко. Вона презентувалась в Україні та в Польщі і, звісно, сприяла 
зближенню цих двох неповторних культур.

Серед його полоністичних статей, з яких аж вісім він надрукував у 
серійному виданні «Київські полоністичні студії», варто хоча б назвати: 
«Родинний Кременець, Україна і козаки в творчості Словацького» (Київ-
ські полоністичні студії. Том ХV. – К., 2009; «Сучасні поетичні польсько-
українські взаємини». Том XVIII. – К., 2011; «Польські поети з Україною в 
серці». Том  Х. – К., – 2008; а також «Українські реалії в творчості Юліуша 
Словацького (в перекладі польською), Супрасль, 1999; «Поезія і її мова в про-
цесах інтеграційних» (польською), Poezja dzisiaj Warszawa, 2001.

Надзвичайним досягненням є те, що за переклади польської поезії та 
популяризацію її в Україні С. Шевченко отримав письмову подяку Папи 
Римського Івана Павла ІІ з Ватікану (2001), а також подяку Генерального 
Консульства Республіки Польща в Києві. Саме він лауреат літературно-
мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького (1998), літературної премії 
імені Максима Рильського (2003),Чернігівської обласної літературної премії 
ім. Михайла Коцюбинського, ХІХ Міжнародного Поетичного Листопаду в 
Познані (1996), премії імені Вітольда Гулевича ХХVІ Варшавської Осені 
Поезії (1997), Всепольської премії Франциска Карпінського (2001), премії 
Інституту Адама Міцкевича (Варшава, 2003). Станіслав Шевченко також є 
членом Національної спілки письменників України, Національної спілки 
журналістів України, Національної спілки кінематографістів України, також 
член польського товариства імені Адама Міцкевича в Києві, був нагородже-
ний медаллю-відзнакою Українського фонду культури «За подвижництво в 
культурі», удостоєний звань: «Заслужений діяч мистецтв України» (2002), 
«Заслужений діяч польської культури» (2004).

м. Київ
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ТВОРЧІ ВИСОТИ МАЕСТРО
Наприкінці весни 1948 року в сім’ї старшого лейтенанта Радянської Армії 

Григорія Кіндратовича Буймистера чекали на дитину. Та оскільки військові 
люди не належать самі собі  і служба їхня не завжди передбачлива, подружжя 
вирішило, що найнадійніше буде, коли Лідія Георгіївна народить первістка 
у своїх батьків. У квітні почала було збиратися, щоб їхати на Чернігівщину, 
в Ічню, та несподівано застудилася. 

Отже, 21 травня у місті Виборзі Ленінградської області, за місцем 
служби батька, на світ з’явився хлопчик, якому дали ім’я Валерій. 
Незабаром Григорій Кіндратович дружину з немовлям відвіз до її батьків. 
Валерій тільки народився в Росії, але уперше ступив на землю в Ічні. 
Під мелодію колискової хлопчик засинав, з маминими піснями зростав і 
набирався сил. З мамою та меншою сестричкою Оленкою тут він прожив 
ще п’ять років. Але 1953 року військову частину, в якій служив батько, 
несподівано передислокували до Німецької Демократичної Республіки в 
місто Еберсвальд. І тоді Григорій Кіндратович перевіз сім’ю за місцем своєї 
служби. 

В Німеччині 1956 року Валерій пішов до першого класу. Але наступного 
року батька демобілізували, і Буймистери переїздять на постійне місце 
проживання до Ічні. Валерій ріс у сім’ї, де не тільки любили пісню, а й мали 
чудові голоси та слух. Від самого малечку хлопець кохався в пісні, не уявляв 
життя без неї. І батьки всіляко сприяли, щоб син одержав музичну освіту. 
Та найбільше Валерій зобов’язаний своєю залюбленістю в пісню дідові по 
матері Георгію Дорошенку. Георгій Миколайович був не дуже освіченим, 
але знав багато різних цікавих оповідок з історії запорозького козацтва, а 
ще мав чудовий музичний слух і голос на всю округу. Репертуар діда був 
необмежений і складався з безлічі веселих, сумних і жартівливих українських 
народних пісень і серед них на почесному місці – козацької та чумацької 
тематики. В сім’ї діда пісня була нероздільна з працею. Бувало, робить щось 
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дід і співає, а малий Валерик старанно підспівує тонким дитячим голосом: 
«...Попереду Дорошенко веде своє військо, військо Запорізьке хорошенько...» 
Хлопець цікавиться: – Діду, а ми про тебе співали? – Ні, синку, ця пісня про 
легендарного козацького отамана Петра Дорошенка. Але, щоб ти знав, ти 
також з козацького кореня. Твоя бабуся Марина Семенівна походить із 
славного роду ічнянських козаків Задимидьків. 

Цікаво, що автору цих рядків по батьківській лінії Марина Семенівна 
доводилася двоюрідною тіткою. І прізвище це народилося з прізвиська, 
яким нагородили нашого далекого пращура, що відзначався високим 
вмінням робити димові завіси, котрі не раз виручали січовиків у скрутних 
ситуаціях. З роками Георгій Миколайович розповідав онуку складніші 
історії з життя козаків та про легендарних гетьманів, отаманів і полководців 
запорозького війська, зокрема про Дмитра Байду-Вишневецького, Івана 
Підкову, Северина Наливайка, Петра Канашевича-Сагайдачного, Богдана 
Хмельницького. А коли доходила черга до Івана Мазепи, то вже пошепки 
розповідав, що Мазепа хотів, щоб Україна вийшла зі складу Російської 
імперії, за що цар Петро І дуже розгнівався й оголосив гетьмана зрадником. 

Отже, в шкільних підручниках написали неправду. Гетьман був не 
зрадником, а патріотом України. Дід застеріг онука, що говорити про таке 
суворо заборонено. Розповіді дідуся про легендарні часи запорозького 
козацтва викликали в онука великий інтерес до славного минулого пращурів. 
Але, оскільки шкільні підручники не зовсім задоволь-няли хлопця, він 
почав цікавитися відповідною літературою, та поступово кругозір знань з 
героїчного минувшого України настільки розширився і так захопив Валерія, 
що він вирішив стати істориком і досліджувати невідомі сторінки з історії 
українського народу. Дід Георгій був першим і, як виявилося, найбільш 
мудрим учителем не тільки з історії України, але і співу. Саме він відкрив 
онуку чарівну красу та багатство української народної пісні, прищепив 
любов до співу і рідної України.  

Якщо відверто, то саме з дідових пісень і розпочався шлях Валерія у 
вокальне мистецтво. А коли пішов до школи, там голос хлопця сподобався 
вчителям співів Вірі Степанівні Туник та Геннадію Юхимовичу Вовку, 
і скоро він став солістом учнівського хору. Як тільки 1962 року в Ічні 
відкрили музичну школу, батьки відразу записали до неї Валерія. І перші 
керівники музшколи Борис Семенович Денисенко та Василь Пилипович 
Бугай відразу помітили обдарованого хлопця і всіляко сприяли розвитку 
молодого таланту. Так уже ведеться, що кожен артист з великою теплотою 
згадує про свій перший публічний виступ. Назавжди запам’ятався той день 
і час Валерію Буймистеру. У травні 1963 року в Ічнянському районному 
будинку культури проходив звітний концерт учнів місцевої музичної школи. 
Багато води утекло відтоді, але й сьогодні до найменших дрібниць Валерій 
пам’ятає, як хвилювався перед дебютом. А коли вийшов на сцену і побачив у 
залі маму, тата, сестричку Оленку, бабусю Марину, дідуся Георгія, відчув, як 
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доброзичливі усмішки рідних зняли напругу й допомогли оволодіти собою. 
Задушевна народна пісня та проникливий голос п’ятнадцятирічного школяра 
сподобався слухачам, і вони нагородили хлопця гучними оплесками. З того 
часу він постійно брав участь у святкових концертах, що відбувалися в 
райцентрі. Голос хлопця настільки зворушливо і романтично звучав, що 
на Республіканському фестивалі самодіяльної творчості школярів він 
став лауреатом. На талановитого юнака звернула увагу відомий педагог 
Київської консерваторії, дружина легендарного корифея вокального співу 
І. С. Паторжинського Марія Фомівна Снага-Паторжинська. Вона й зуміла 
переконати хлопця присвятити своє життя сцені, а не професії історика. 

1966 року після закінчення Ічнянської середньої школи № 1 юнаку 
пощастило вступити до музичного державного училища імені Р. Глієра. 
Педагогом Валерія була Б. Й. Полякова. Броніслава Йосипівна вчила 
хлопця основ вокального мистецтва. Вона дуже цінувала голос учня і 
намагалася розвивати і далі індивідуальні особливості молодого таланту. 
Валерій учився співати, як передбачено вокальною педагогікою, тільки на 
видиху і наполегливо домагався виразної вокальної пластики. Він не тільки 
вимогливо ставився до свого голосу, а ще вчився невимушено триматися 
на сцені. 

Поступово міцнів і розвивався талант юнака, завдяки щоденній і 
наполегливій праці він упевнено виходив на стезю вокальної творчості. 
Вже з третього курсу хлопцю рекомендували готуватися до вступу в консер-
ваторію. 1969 року, відразу по закінченні училища, він уступив до Київської 
державної консерваторії ім. П. І. Чайковського по класу вокалу, який вів 
видатний український співак, досвідчений педагог, професор, заслужений 
діяч мистецтв УРСР Д. Г. Євтушенко. Дометій Гурійович відчував, що 
у Валерія рідкісний голос і старанно розвивав творчу індивідуальність, 
разом із тим оберігав талант, щоб він раптом не розчинився в загальній масі. 
Навчання в консерваторії активізувало вокальні дані студента, підвищило 
інтерес до співу, посилило бажання натхненно працювати, відповідально 
ставитися до улюбленої справи. Євтушенко охоче передавав багатющий 
вокальний досвід. Він повчав: перш ніж вийти на сцену, артист повинен 
ретельно готуватися до зустрічі з глядачем. 

Виконуючи рекомендації досвідченого наставника, Валерій старанно 
та наполегливо вчився виразності кожної фрази, кожної літери, намагався 
оволодіти різними регістрами та інтонаційно-емоційними забарвленнями 
голосового апарату. Дометій Гурійович учив не наслідувати творчий стиль 
відомих співаків, а виробити свою власну манеру співу. Валерій уважно 
прислухався до настанов професора і старанно відшукував нові деталі, 
нюанси вокальної палітри. Натхненно вивчав кожну ноту, кожне слово, 
удосконалював мистецтво камерного співу, наполегливо підвищував техніку 
вокальної та виконавської культур. Наполеглива праця дала свої наслідки. 
В голосі співака почав проглядатися букет вокальних барв із розмаїттям 
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різних емоційних відтінків. Тепер голос студента міг звучати тепло, 
довірливо, задушевно, урочисто, а при потребі суворо, застережливо або 
навіть категорично. Валерій знав, що в усі часи перевіркою на творчу зрілість 
співака були і залишаються світові шедеври вокалу. Отже, наполегливо 
урізноманітнював свій репертуар. Окрім народних і сучасних українських 
пісень, у нього з’явилися твори вітчизняної та світової класики. А коли 
настав час призову до військової служби (1969–1971 роки), без відриву від 
навчання в консерваторії службу в армії В. Буймистер проходив солістом 
ансамблю пісні й танцю Київського військового округу. 

В Ансамблі він помітно поповнив свій репертуар і, як завжди, намагався 
в новий свій твір вкладати часточку власного творчого звучання. Студент 
Буймистер мріє про оперну сцену, успішно поєднує навчання в класі вокалу 
і в оперній студії консерваторії. Під керівництвом молодого, талановитого 
режисера, заслуженого діяча мистецтв УРСР професора О. О. Колодуба 
вивчає мистецтво оперного співу. З перших занять у студії Валерій збагнув 
важливу істину, що йому необхідно досконало оволодіти основними 
елементами оперної творчості: вокальним, музичним і сценічним. Ґрунтовне 
освоєння всіх премудростей оперного мистецтва вимагало щоденної 
наполегливої праці, і Валерій самовіддано працював, жадібно всотуючи 
все почуте й побачене. 

В противагу артиста кіно чи театру, оперний артист будує свою роль 
на грі тембрових відтінків та інтонацій голосу, варіюючи на емоційно-
психологічних нюансах вокальної майстерності та частково жестикуляції. 
Загалом студент рівнявся на провідних артистів опери, в той же час намагався 
подати образ у власній інтерпретації, внести дещицю свого творчого бачення. 
При вивченні партитури радився з режисером Олександром Колодубом, 
старанно вивчав і відшліфовував кожну деталь нотного тексту, читав чимало 
спеціальної літератури, переглядав наукові праці з оперної режисури, 
посилено готувався до ролі, щоб мовою співу найповніше розкрити характер 
свого героя. А щоб глибше увійти в образ, досконало вивчав не тільки свою 
партію, а й усю партитуру оперного спектаклю. 

Після кожної репетиції ретельно аналізував роботу над образом і 
намагався уникати помилок. Незабаром студент відчув, що копітка, 
самовіддана праця дала значні результати. Йому вдалося психологічно 
правдиво розкривати сценічні образи, домагатися скульптурної виразності 
та глибинної вокально-емоційної пластики. Уже перші зіграні Буймистером 
ролі в оперних спектаклях засвідчили, що на сцену прийшов талановитий 
самобутній співак. Яскравими емоційно-вокальними барвами студент 
зумів створити глибоконаціональний образ темпераментного, дотепного та 
щирого бурлаки Миколи в опері «Наталка Полтавка» М. Лисенка. Немало 
фізичних і психологічно емоційних зусиль затратив Валерій, щоб вокально-
виразно та реалістично відтворити шляхетний і трагічний образ Валентина 
в опері «Фауст» Ш. Гуно. 51 Від опери до опери розвивався і міцнів талант 
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та урізноманітнювався і ускладнювався творчий репертуар самобутнього 
співака. Валерій мріє про роль Євгенія Онєгіна в однойменній опері 
П. Чайковського. А коли йому довірили провідну партію в спектаклі, він 
намагався не копіювати попередників, а по-своєму реалістично відтворити 
класичний образ героя. Ой, як не просто це дається, та й не всім удається. 
Довелося прочитати гори спеціальної літератури, прослухати безліч 
записів партій Онєгіна у виконанні відомих співаків. Щоб життєво-
правдиво відтворити складний характер свого героя, він постійно радився 
з режисером, дослухався власного серця. Наполегливо відшукував нові 
виражально-вокальні засоби, старанно відшліфовував голосові регістри. 

Під час репетицій, у залежності від мізансцени та сюжетного епізоду, 
широко застосовував багатство свого голосового апарату, а при потребі 
вміло використовував і паузу. І таки домігся психологічно-реалістичного 
перевтілення і по-своєму лірично і виразно відтворив складний вокально-
сценічний образ героя. Валерій настільки глибоко увійшов у образ Онєгіна, 
що після кожної вдалої вокальної сцени зал вибухав гарячими оплесками. В 
кінці спектаклю Буймистера засипали морем квітів і бурхливими вітаннями. 
Та тільки йому одному було відомо, скільки енергії, безсонних ночей і 
репетицій передувало сценічному успіху. В ролі Онєгіна артист успішно 
виступав на сценах Національної філармонії, Севастопольського музичного 
театру і навіть за кордоном, на підмостках Братиславської опери. 

Перші успіхи на оперній сцені не заспокоїли студента, він продовжував 
і далі натхненно, самовіддано вивчати та удосконалювати вокальне 
мистецтво. Навчання в консерваторії та оперній студії відкрило Буймистеру 
цілу галерею яскравих вокально-сценічних образів як вітчизняної, так 
і світової оперної класики. Про творчий талант В. Буймистера можна 
судити вже з того, що ще в роки навчання в консерваторії він був солістом 
Київського камерного хору ім. Бориса Лятошинського. Згодом 1975 року 
Буймистер успішно закінчив консерваторію. 

Того ж пам’ятного року в Тбілісі проходив Всесоюзний конкурс 
вокалістів імені М. Глінки. Журі очолювала видатна оперна співачка, 
народна актриса СРСР Ірина Архіпова. Молодий український співак на 
високому художньому рівні виконав конкурсний репертуар, його ліричний 
баритон і самобутня манера співу одержали високу оцінку і він здобув 
звання дипломанта конкурсу. Але й після такого успіху він не послаблював 
вимогливості до себе, до вдосконалення творчих досягнень. Як і раніше, 
продовжує наполегливо відшліфовувати голос, удосконалювати свою 
індивідуальність, розширювати та урізноманітнювати творчий репертуар. 
Улітку 1976-го року в Парижі проходив Десятий міжнародний конкурс 
вокалістів. Валерій Григорович уперше брав участь у міжнародному змаганні. 
Серед 58 учасників, що представляли 25 країн світу, було чимало відомих 
артистів, Буймистер був наймолодшим. Конкурс складався з чотирьох турів: 
кожен учасник мав підготувати три класичні арії композиторів XVI– XVIII 
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століть, три арії з опер ХІХ–ХХ століть, три романси і три вокальні твори 
французького композитора Арбеля Русселя. Складність конкурсу полягала 
в тому, що репертуар виконувався мовою оригіналу. Незвично було також те, 
що перші два тури учасники виконували без публіки. І коли в концертному 
залі старовинного монастиря «Ґаво» Валерій уперше вийшов на сцену і 
побачив крісла без глядачів, серце неспокійно застукотіло. Адже він звик 
співати для публіки, а тут у сутінках другого ярусу балкона знаходяться 
лише члени журі. Вони – артисти зі світовими іменами. Обличчя суддів 
затінені, світло від настільних ламп падає тільки на папери, що лежать перед 
кожним, та відбивається в окулярах, від чого скельця холодно поблискують. 
Члени журі мали вигляд суворої офіційності і навіть якоїсь таємничої 
недосяжності. 

І згадалася Валерію рідна Ічня, перший концерт. На якусь мить здалося, 
що десь там, у глибині залу, знаходяться його рідні. Спомини про дитинство 
позитивно подіяли, і він натхненно і проникливо заспівав. Свіжий голос 
рідкісного тембру сподобався членам журі й вони навіть тепло подякували. 
Другий тур виступу артист завершив піснею рідної землі «Стоїть явір над 
водою». Чарівний голос молодого українського співака настільки зворушив 
серця членів журі, що вони забули про свою місію і нагородили артиста 
оплесками. Минуло лише два тури конкурсу, а французькі засоби масової 
інформації повідомляли, що в українського співака «не по роках високий 
професіоналізм, справжня виконавська культура та яскрава музикальність», 
а музичні критики однозначно пророкували йому перемогу. Третій і 
четвертий тури конкурсу проходили вже в переповненому залі. Затамувавши 
подих, публіка слухала, як у супроводі симфонічного оркестру Валерій 
Буймистер виконував арію офіцера-красеня князя Єлецького з опери П. 
Чайковського «Пікова дама». 

Артист яскраво відтворив найзаповітніші людські почуття – кохання. 
Вокально-сценічне перевтілення було настільки глибоке і переконливе, що 
зал нагородив артиста бурхливими оплесками і навіть викликали на «Біс!». 
Оксамитовий баритон українського Орфея зачарував не тільки слухачів, а 
й музичних критиків і членів журі. Про тріумф молодого співака захоплено 
повідомляли французькі газети, конкурс у честь лауреата і володаря гран-прі 
Валерія Буймистера назвали «Українським». Десятий міжнародний конкурс 
став відкриттям українського артиста і прославив нашого земляка на увесь 
вокальний світ. Валерія Буймистера запросили взяти участь у гастрольному 
турне по Франції та в традиційному музичному фестивалі, що проходив у 
курортному місті Ексен-Провансі. Про віртуозний спів українського співака 
емоційно розповідали французькі газети. Члени журі та музичні критики 
опублікували чимало рецензій і відгуків, у яких відзначили яскравий і 
унікальний голос артиста і самобутнє трактування українських пісень 
«Стоїть явір над водою», «Якби мені не тиночки», романсу Г. Майбороди 
«Мандрівник» на слова А. Міцкевича. Сторінки французьких видань рясніли 
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заголовками «Його спів зігріває серця», «Пісні Буймистера об’єднали людей 
різних національностей, віросповідання, освіти, інтелекту, приналежності 
до мистецтва і сприйняття життя», «...Молодий маестро вокалу...», 
«Український артист вражає самобутністю, високим рівнем професійної 
підготовки», «Його оригінальний концерт у старовинному залі монастиря... 
приніс рідкісну насолоду справжнім шанувальникам вокального мистецтва» 
та інші. Того ж таки пам’ятного року Валерій Григорович став солістом 
Київської філармонії (нині Національна філармонія України). У 80-ті роки 
минулого століття він успішно виступав у складі тріо молодих талановитих 
музикантів Київської філармонії – скрипаля Анатолія Мельникова, піаніста 
В’ячеслава Новікова та віолончеліста В’ячеслава Пономарьова. 

Колектив молодих віртуозів був вельми популярним не тільки в Україні, 
а й за її межами. Робота в філармонії пов’язана з безкінечними поїздками, 
щоденними виснажливими репетиціям і концертами не тільки у великих 
містах, а й у райцентрах і навіть невеликих незатишних сільських клубах, де 
не було відповідної акустики, а взимку холодно. Валерій Григорович охоче 
виступав не тільки в столиці, а й у маленьких містах і селах і намагався, 
щоб його пісня дарувала людям праці радість і насолоду. Траплялося, що 
глядачі сільського клубу у верхньому зимовому одязі ловлять дрижаків, а 
він виходить на сцену в смокінгу, і зал дивується, як легко і невимушено 
ллється пісня. Від чарівного голосу ставало тепло й затишно. 

Скільки було таких концертів, скільки разів виступав він, як кажуть, 
у глибинці. До кожної зустрічі з глядачем чи то на столичній сцені, чи в 
маленькому селі він готувався однаково ретельно і щиро. 1982 року за 
видатні заслуги в розвитку вокального, музичного й оперного мистецтва 
він був удостоєний почесного звання заслуженого артиста УРСР. Почесне 
звання зобов’язувало працювати більше, краще, вимогливіше, і співак, як 
і раніше, цілком і повністю викладався на репетиціях, аби завжди бути 
на високому рівні перед шанувальниками вокалу. Постійне збагачення 
концертного й оперного репертуару вимагало неабиякої фізичної та 
духовної напруги. Артист не полишає оперної сцени і створює яскравий 
образ Жермона в опері Дж. Верді «Травіата», а в опері Д. Бортнянського 
«Сокіл» майстерно виконав дві партії – Грегуара та Слуги. Високого рівня 
мистецького перевтілення і вокальної виразності досяг співак і в партії 
Роберта в опері «Іоланта» П. Чайковського, яка з успіхом ішла у Київському 
академічному державному музичному театрі дітей та юнацтва. Буймистер 
брав участь у виконанні ораторії «Ілля» Ф. Мендельсона, «Дзвони» С. 
Рахманінова, «Саппіпа Вигапа» К. Орфа, «Німецького реквієму» Й. Брамса 
та «Реквієму» Г. Форе. Високопрофесійне, оригінальне виконання партій 
у класичних операх принесло артисту не тільки моральне задоволення, 
а й визнання його таланту в царині оперного мистецтва. Найтяжчим 
повсякденним трудом досягає він все нових творчих висот. Голос його 
проникає в найглибші куточки душі слухача. Оплески та бурхлива реакція 

Мистецтво



124 Лiтературний Чернiгiв

залу на його виступи – найвища оцінка таланту митця. Артист постійно 
поповнює, урізноманітнює і ускладнює свій репертуар. Щоб виконувати 
світову класику мовою оригіналу, вивчає іноземні мови, консультується з 
досвідченими лінгвістами та перекладачами. Можна тільки здогадуватися, 
який нелегкий шлях пошукової вокальної праці довелося подолати Валерію 
Григоровичу, доки ряд заповітних шедеврів світового мистецтва увійшов до 
його репертуару. Вокальні цикли «Шотландські пісні» И. Гайдна й обробки 
пісень народів світу Людвіга ван Бетховена, «Любов поета» Р. Шумана і 
«Зимовий шлях» Ф. Шуберта, твори Дж. Верді та А. Страделло з великим 
тріумфом виконував артист у найбільших залах США, Канади, Англії, 
Мексики, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії, Німеччини, Румунії, Чехії, 
Словакії, Польщі, Югославії, Австрії, Сінгапура, Нової Зеландії та інших 
країн світу. Участь у міжнародних гастролях підвищила ранг артиста до зірок 
світового рівня. Під час міжконтинентальних гастролей Валерій Григорович 
виконував не тільки пісні та твори світової класики, а й палко пропагував 
як українську народну пісню, так і вітчизняну класику. Звичайно, не всі 
слухачі розуміли українську мову, але до їхніх сердець доходило звучання 
чарівного голосу артиста, краса пісень його рідної землі. З 1984 року Валерію 
Буймистеру акомпанує талановитий піаніст Володимир Кнорозок. Відтоді 
двох віртуозів об’єднала не тільки сцена, а й творча дружба та гастрольні 
будні. З 1994 року вся Ічнянщина з великою радістю зустріла звістку 
про присвоєння Валерію Буймистеру найвищого мистецького звання – 
народного артиста України. Чимало поздоровлень і теплих, щирих листів 
одержав митець від земляків та шанувальників свого таланту. Високе звання 
народного спонукає не зупинятися на досягнутому, а сягати нових висот, 
прославляти талантом від Бога рідний край, свій народ, Україну. 

Слід зазначити, що жодна пісня, жодна роль в оперних спектаклях не 
дісталася йому легко. Труд артиста вельми не простий. Глядачі захоплено 
насолоджуються голосом співака та його манерою просто й упевнено 
триматися на сцені. Та чи відомо їм скільки щоденної напруженої праці 
й енергії вкладає він у кожен твір. Розслабленню немає місця. Тільки-но 
вивчив одне творіння, як уже його чекає нове. В напруженому режимі, 
щоденних виснажливих репетиціях минають робочі дні, місяці, роки. В 
житті видатного артиста, як і в кожної земної людини, робочих буднів 
набагато більше, ніж свят. Завдяки титанічній праці талант співака став 
широковідомий не лише в Україні, а й на всіх континентах планети. 
Його пісні, повні пристрасної любові до людей, рідної землі, пропагують 
і підносять дух української нації. З гастрольними поїздками наш земляк 
побував у країнах різних народів і національностей, різного віросповідання  
і скрізь його тепло зустрічали і проводжали. Адже пісня – найкращий засіб 
людського спілкування. Українські сучасні та народні пісні у виконанні 
видатного співака Валерія Буймистера з великим успіхом звучали на 
міжнародних фестивалях в Елізабет-холі, Персел-холі в Лондоні. 
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Про ліричний баритон «Маестро з України» захоплено розповідали 
англійські газети. Свою творчість Валерій Григорович назавжди поєднав 
з камерним співом. Чимало сучасних українських композиторів, зокрема 
Я. Верещагін, О. Кива, Ю. Ланюк, Є. Станкович, В. Рунчак, В. Шумейко 
пишуть пісні спеціально для Буймистера, і він популяризує їхню творчість 
не тільки в Україні, а й за кордоном. Артист охоче виступає з різними 
ансамблями, зокрема у супроводі державного ансамблю солістів «Київська 
камерата», де виконував твори Я. Верещагіна, – обробки українських 
народних пісень і цикл «Передчуття весни» на вірші П. Тичини, М. Драй-
Хмари, Д. Загула, М. Доленго. Поезії Т. Г. Шевченка – невід’ємна складова 
частина духовного світу вітчизняної культури. 

Його поетичні образи випромінюють синтез слова і наспіву. В творах 
Кобзаря притягувальна сила, яка завжди надихає митців на творчі здобутки. 
І, мабуть, немає в нашій країні співака, який би не збагнув краси і величі 
поетично-музичної спадщини українського генія і не включив би до свого 
репертуару пісень на слова одного із найславетніших поетів людства 
Тараса Шевченка. За творами улюбленого поета Валерій Буймистер 
підготував програму «Музика для Кобзаря», до якої включив музичні твори 
М. Лисенка, Я. Степового, С. Людкевича. Валерій Григорович постійно бере 
участь у Шевченкових читаннях та відзначенні дат, присвячених пам’яті 
великого Кобзаря. 

Спів артиста позначений широким діапазоном ліричного звучання, 
яскравим темпераментом, проникливим різнобарв’ям емоційних відтінків. 
Вокальна творчість В. Буймистера найповніше розкрилася у самобутній 
інтерпретації оперних партій, нових пісень, романсів як вітчизняної, 
так і світової класики. Постійне поповнення репертуару складними 
творами свідчить про зростання питомої ваги концертної діяльності 
співака. Новаторство артиста проявилося в інтерпретації української 
камерної вокальної музики, зокрема творів Д. Бортнянського, М. Лисенка, 
Я. Степового, С. Людкевича, В. Барвінського, Б. Лятошинського та 
інших. Чарівний голос, блискуча техніка вокального мистецтва, творча 
індивідуальність і багатий досвід видатного артиста не залишилися 
поза увагою керівництва Міністерства культури. 1995 року Валерія 
Григоровича запросили на посаду педагога по класу вокалу Київської 
державної консерваторії (нині Національна музична академія України ім. 
П. Чайковського). 

З того часу починається новий етап у житті артиста, свою оперну і 
концертну творчість він успішно поєднує з педагогічною діяльністю. 
Валерій Григорович не тільки навчає, а й сам постійно вчиться, вдосконалює 
вокальну та педагогічну майстерність. Адже викладач консерваторії 
повинен бути на рівні вимог світової професійної практики. Студентам 
вельми імпонує, що їхній педагог випромінює якусь особливу задушевну 
і зворушливу силу і в голосі звучить багато різних емоційних відтінків 

Мистецтво
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і барв. І спів його наповнений теплим і щемним трепетом, що зачаровує 
слухачів. Артистична діяльність Валерія Григоровича знаменна ще й тим, 
що поряд з вагомим вкладом у розвиток української культури він вніс у 
загальнонаціональну скарбницю дещицю і своєї індивідуальної особистості. 

Творчість видатного співака була високо поцінована 1999 року за 
концертні програми 1993–1998 років: «Шевченкіана», «Українські 
композитори сучасності», «Інтонаційна музика», «Німецька музика». 
Валерій Григорович Буймистер удостоєний найвищої мистецької нагороди 
– лауреата Національної премії України імені Т. Шевченка. Завдяки радіо і 
телебаченню спів Буймистера звучить в наших оселях. Коли ічнянці чують 
чарівний голос земляка – кидають усі свої справи і, затамувавши подих, 
слухають Орфея наших днів. Репертуар артиста нараховує майже 700 різних 
творів, окремі він виконує мовою оригіналу. З 2007 року Валерій Григорович 
– доцент кафедри сольного співу Національної музичної академії України. 

У Буймистера рідкісний педагогічний талант, він намагається розбудити 
власну ініціативу учня і розвивати індивідуальні особливості таланту своїх 
вихованців. Він – взірець для студентів консерваторії, вони з винятковою 
любов’ю називають його «маестро». Своїх учнів він переконує, що без 
спеціальної музичної освіти і без щоденної наполегливої праці справжнім 
співаком не станеш. Він говорить, що не може бути великого мистецтва без 
фольклорного коріння, без народної пісні, з якої і почалися основи вокальної 
творчості. Свій творчий талант і багатий досвід він щедро передає студентам. 

З-під крила талановитого педагога розпочали вокальний шлях чимало 
його вихованців. Валерій Григорович відчуває велике щастя, коли бачить, 
що його учні досягають успіхів. Це окрилює його і надихає на нові успіхи. 
Він гордиться тим, що Юрій Барков – лауреат міжнародного конкурсу 
ім. Б. Гмирі, живе в Москві й працює солістом оперного театру ім. Б. 
Покровського, Андрій Бондаренко і Монора Віндау працюють педагогами 
Санкт-Петербурзької вокальної академії при Маріїнському оперному театрі. 
Роман Мороз – соліст оперної студії при Національній музичній академії 
України, навчається в аспірантурі по класу вокалу НМАУ, який веде Валерій 
Буймистер. Марія Кононова – стажистка Національної опери України імені 
Тараса Шевченка. Роман Страхов ще тільки закінчує консерваторію, але 
Валерій Григорович вірить у творче майбутнє свого вихованця, адже він 
уже лауреат багатьох найпрестижніших міжнародних конкурсів співаків. 
Як на мене, то треба обов’язково згадати, що вся сім’я Буймистерів співуча 
і музична, дружина Леокадія Іванівна – піаністка – закінчила музичне 
державне училище ім. Р. Глієра і свого часу акомпанувала чоловіку під час 
концертів. Старша донька, Марія, закінчила Національну музичну академію 
України по класу вокалу, разом з батьком виступає не тільки в концертах, а 
навіть в опері П. Чайковського «Євгеній Онєгін» виконувала партію Ольги, 
молодша, Наталія, – піаністка, студентка НМАУ, вчиться у класі професора 
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Валерія Козлова, бере участь у концертах разом з батьком. У подружжя 
Буймистерів є онука Іванка, вона ще маленька, але гарно співає і відвідує 
музичну школу, освоює фортепіано. 

З глибокою синівською любов’ю згадує Валерій Григорович рідну Ічню, 
приїздить до земляків на різні свята. А коли виступає – серця слухачів 
наповнюються гордістю, що наша земля виколисала світові такого видатного 
співака. Його щирі та задушевні пісні радують слухачів, переконуючи, що не 
перевелись ще у нас справжні лицарі вокального мистецтва. Пригадується, 
як, затамувавши подих, ми слухали його чарівний спів. Задушевна пісня 
зачарувала слухачів, кожному здавалося, що він співає тільки для нього. 
Таке почуття переросло в духовне поєднання артиста і залу, коли поступово 
усі підхопили пісню «Стоїть гора високая». Багатоголоса пісня, немов 
повновода ріка, що несе свої хвилі в океан, вихлюпнулася із районного 
будинку культури і попливла вулицями міста, де промайнуло босоноге 
дитинство залюбленого у пісню юнака. В таку мить артист відчуває велике 
щастя, адже зустрічі з земляками зігрівають і наснажують митця, окрилюють 
і додають натхнення. 1996 року Кембрідзький міжнародний біографічний 
центр (Великобританія) визнав Валерія Григоровича Буймистера 
«Міжнародною людиною року». 

Як на Україні, так і далеко за її межами авторитетні митці та музикознавці, 
музичні критики визнають нашого земляка «Перлиною світової вокально-
інструментальної музики». Відома фірма грамзапису «Мелодія» 
випустила три платівки із записами голосу Валерія Буймистера. Студія 
«Укртелефільм» створила про співака два фільми, а фонд українського радіо 
постійно поповнюється новими записами унікального голосу. 

Про народного артиста України Валерія Буймистера писали в багатьох 
періодичних виданнях, на різних іноземних мовах народів світу. Усіх дивує 
унікальний голос видатного співака. В багатьох країнах не раз пропонували 
артисту краще життя. Але він не спокусився на «золоті гори». Як істинний 
патріот свого народу, твердо переконаний, що незалежна Україна підніметься 
і заквітує серед найбільш розвинених країн світу. Сьогодні Валерій 
Буймистер – відомий на весь світ, але залишається скромним, простим і 
трудолюбивим, як і в молоді роки.

м. Ічня

Мистецтво
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ДАВНЯ ВІРА ТА СИСТЕМА ВІРУВАНЬ

Віра народу лежить в основі його культури,
і цієї культури годі нам зрозуміти без вивчення народньої віри. 

А в основі цієї народньої віри – більше чи менше – 
лежить таки його віра дохристиянська. 

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко)

Перед кожною людиною, котра приходить у світ, на певному етапі життя 
неминуче постає питання, яке потім, по-різному трансформуючись на окре-
мих ступенях розвитку свідомості, не покидає її до останніх днів і на яке 
вона так і не знаходитиме остаточної відповіді, як і людство в цілому: що є 
цей світ? Чим глибше ми пізнаємо його, тим більшою стає таємниця його. 
І коли нині повертаємося до первісних уявлень пращурів, порівнюємо суть 
давніх міфологічних окреслень з найновішим аналітичним пізнанням, то 
часом складається враження, що людство за довгі історичні часи не тільки 
нічого не додало до розуміння основ світобудови, але, заблукавши в множині 
інформаційних потоків та лабіринтах нових відкриттів, утратило цільність 
сприйняття істини і тепер знову потребує первісного осягнення її. Однак 
уже в новій інформаційній обгортці. Зрештою, так часто стається і з окремою 
людиною. «Оглядаючись назад із вершин моїх наукових праць і довголітніх 
дослідів, – зізнається В. Шаян, – убачаю сьогодні дивне підтвердження цих 
вислідів у досвіді дитини». Отже, наше зрозуміння світу в cyтi своїй не зміню-
ється, змінюється тільки образ самого світу, а ми постійно відкриваємо його 
(чи він відкривається перед нами) в нових формах і виявах, спричиняючи 
тим самим реформування свідомості. І як наслідок, відбувається розвиток 
первісної міфологічної моделі світу, того алгоритму, що почиває на денці 
нашої генетичної пам’яті. І кожного разу ті незбагненні предковічні образи 

письменник, етнолог, 
канд. істор. наук, професор
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єдиного цілого (континуум) – небо, земля, море, дерево й ін. – розгортаються 
в систему нових наукових понять та вимірів: філософських, математичних, 
астрономічних, фізичних, біологічних тощо. Міфологію змінює наукова 
гіпотеза, але таємниця, однак, залишається. В той же час міфологічне сприй-
няття не згасає остаточно. В народі продовжують діяти й розвиватися різні 
космологічні схеми, невід’ємні складові міфологічного творення, які дають 
підстави події сучасного життя пояснювати на основі давніх пророцтв, міфів, 
повір’їв та переказів. Яскравим прикладом такого тлумачення є синхронізація 
явища Чорнобильської катастрофи ледь не в усій тогочасній періодиці з ось 
оцими рядками давнього пророцтва: 

«І засурмив третій янгол, – і велика зоря спала з неба, палаючи, як смо-
лоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела. 

А ймення зорі тій Полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей 
повмирали з води б, згіркла вона» [Об’явлення св. Івана Богослова, розд. 8, 
вірш 10–11] .

Подібно ж пояснюються і найрізноманітніші історичні події та екологічні 
явища. Тут і «заснування дротами Землі», і «залізні птиці, що клюють людей», 
і «висихання річок, жил землі» як ознака близького приходу антихриста й 
ін. Подекуди ці народознавчі прозріння виглядають занадто смішними й 
наївними, але часом вони просто дивують своєю глибиною й поетичністю. 
Тому, розглядаючи особливості давнього світогляду пращурів, ми пізнаємо 
не лише первісне світосприйняття та уявлення, а і сьогоднішній стан душі 
народу – стан уподібнення (ідентифікації) її до первісного образу. Це – один 
із шляхів самопізнання, що його ми визначимо як основний народознавчий 
метод. Пізнаючи своє первісне бачення, ми тим самим розчищаємо намул, 
оживляємо життєдайні джерела духовності, повертаємо собі здатність об-
разно відчувати й мислити, співпереживати й радіти в тій казковій гармонії, 
що живить і наповнює поетичним озоном душу кожної дитини, накреслюючи 
її життєві стежини, її долю.

Маленькому Тарасу дуже забажалося дістатися того місця, де небо схо-
диться із землею, побачити ті залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, 
через які виходить і в які заходить Сонце. І майбутній український пророк 
вирушає в незвідану путь. Хтозна, як би могла скластися його мандрівка. Але 
в надвечір’ї на Тapaсиковій дорозі трапилася чумацька валка. Вони забрали 
хлопця на свого воза і привезли до батькового двору. Чумаки возять сіль. А 
сіль є символом пізнання. Тому й чумаки є символічними носіями народних 
знань, мудрості й провидіння. Тож повертаючи малого Тараса до воріт рідно-
го двору, вони мовби провістили шлях його долі – від міфопоетичних воріт 
крайнеба до батьківської хати, до роду, до народу свого, щоб засвітити людям 
Сонце Правди, повернути його до самоусвідомлення, до боротьби за волю і 
незалежність, щоб він поставив «на сторожі» біля них своє святе кобзареве 
Слово. 

Українознавство
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В історії народу та людства в цілому, як і в житті окремої людини, бувають 
події, які нараз перевертають ріку його буття, що час від часу закручувалась 
у вируваннях замулених джерел круто вбік і, надаючи їй прудкості, виносять 
на широку просторінь плину. Прорізається нове річище, а стариця, як частина 
ріки, залишається на замулення та відмирання. Тоді докорінно ламається в 
народі усталене бачення й сприйняття світу. Воно, як і ріка, розділяється на дві 
різні течії, що прямують до океану вічності. Для українців такою подією було 
прийняття християнства. Це відтоді наш духовний розвиток ніби розділився 
на два історичних етапи, умовно поділивши народ на пращурів-язичників 
та християн. Але народ, як сутність, завжди існує лише цілісно. І як би не 
ломилось, як би не змінювалось річище його течії, він не може розвиватися, 
а отже, і сприйматися по частинах, подібно до того, як не може існувати 
нижня течія ріки без її верхів’я. У цьому основа подальшого поступу народу 
і продовження кожного з нас у народі. Але щоб зрозуміти життя навіть однієї 
людини, треба не лише вияснити обриси її бачення і сприйняття світу, а ще 
перейнятися тим баченням, віддзеркаливши сутність його в порухах власної 
душі. Інакше все, що ми складаємо про людину, буде приблизним, відсторо-
неним, таким, що нестиме в собі нашарування надуманості та суб’єктивізму. І 
швидше виглядатиме не розумінням, а беззастережним судженням чи осудом. 
Це стосовно однієї людини. А коли мовити за цілі покоління родів і племен, 
за цілий історичний етап буття народу, особливо в оцінці його духовності, 
то такий підхід може спотворити істину. Та, на жаль, історична практика 
складалася суперечливо. В оцінці минулого в ній переважали політичні та 
ідеологічні цінники, через що в більшості писемних джерел, як правило, пре-
валює принцип заперечення попереднього етапу духовної спадщини народу, 
зневажливого ставлення та вульгаризації її засад, замовчування всього, що 
виявляло самобутність народу, давало позитивний струмінь течії його бут-
тя. У такий спосіб відсікається попередній досвід поколінь, принижується 
гідність народу, а сама минувшина ніби залишається за ширмою буття. І вже 
наступні покоління змушені трактувати її, виходячи із наявних знань про 
неї, без урахування багатьох подій і явищ. Не винятком є і дохристиянський 
духовний світ пращурів. 

Який був стан народовір’я на межі прийняття християнства сьогодні, нам 
судити важко. Коли вести мову про його занепад, то найімовірніше, що зане-
пала насамперед князівська верхівка, а народ, котрий у своїх повсякденних 
клопотах не відривався від землі і відчував себе в цілковитій єдності з дов-
кіллям, ще був переважно духовно міцний і здоровий. Тому й стало так, що 
прийняття християнства не спричинило до всеохопного самовинищення пред-
ківщини. Язичницькі боги залишилися в минулому, однак християнські святі, 
що зайняли їхнє місце, у циклі календарних та родинних свят продовжили 
виконувати ті ж функції, що й попередні язичницькі персонажі. Так само і 
християнські храми постали на тих же святих пагорбах, де стояли язичницькі 
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храми-капища. Відтоді постає так званий синкретизм: явище поєднання двох 
вір – язичницької і християнської. Цей період триває й нині. З одного боку, 
попередня віра розгалужує в собі нові християнські форми в обрядах, звичаях, 
легендах та повір’ях, а з іншого – реформується система християнських норм 
в напрямку до народних (язичницьких). Відбулося ніби зрощення дикого 
саджанця з прищепленим пагоном нової віри. Тому весь світогляд народу 
вміщує в собі багато аспектів різних вірувань, уявлень та розумінь існуючих 
подій і явищ на основі дохристиянського бачення розвитку буття. Спочатку 
народна традиція асимілювала нове вчення й нові релігійні принципи та 
форми, пристосувавши їх до предковічних, і це на першій порі майже ніяк не 
порушило буття суспільства з усіма його звичаями та обрядами. З часом же й 
особливо тепер, коли відбулася остаточна руйнації народної традиції, значну 
частину традиційних народних (язичницьких) принципів і форм утримує і 
в певний спосіб оберігає вже християнська церква, що раніше устами своїх 
речників суворо засуджувала та забороняла їх. 

Людина як сутність духовна, щоб жити й мати певне спрямування течії 
життя, потребує в собі духовного опертя. Таким опертям для людини є берег 
її віри, що поширюється в народі в систему вірувань і повір’їв. Зазвичай на 
побутовому рівні з поняттям віри пов’язують релігійне вірування. А проте 
– без віри взагалі людини не буває. Втрата віри завжди обертається лихом. 
Інша справа, якою є віра тієї чи іншої людини, тобто якою є міра цінностей, 
на які орієнтується людина у своїй вірі? Одна людина вірить у справедливість 
вищої, надприродної сили, інша – у всесильність і справедливість людську, ще 
інша – лише у власні можливості (мудрість, гроші, друзі тощо), у звершення 
якоїсь ідеї та ін. Подекуди людина в своїй вірі зосереджується на щоденних 
дрібницях, які безкінечно змінюються, і тим тримається за життя. Так би 
мовити, від випадку до випадку. Звичайно, що така віра є хисткою. Та й лю-
дина з такою вірою не здатна осягнути справжніх духовних цінностей. Навіть 
найдостойніша ідея, якщо вона покладається на перехідні, минущі цінності, 
вже в зародку своєму є приреченою. Яскравим прикладом цього є спроба 
побудувати щасливе комуністичне суспільство в межах колишнього СРСР. 
Щоправда, в народі таке світосприйняття не відносять до категорії віри. І 
терміни «віруючий» або «невіруючий», як ми вже зауважували, зазвичай ужи-
ваються на ознаку сприйняття або несприйняття людиною ідеї існування Бога 
як абсолютної духовної істини. Якщо ж ти поминеш цю ідею, наголошує Г. 
Сковорода, «закладеш вік твій на іншій премудрості, то вона тобі буде й Богом, 
але не правдивим, а отже, і щастя твоє буде подібним до злодійської монети». 
Разом з тим, навіть сприймаючи ідею Бога незаперечно, для ствердження ідеї 
людині ще потрібні інші духовні цінності, які б наближали її до абсолюту, 
давали б розуміння його законів. Інакше людина відчує себе нікчемною і не-
спроможною підійматися в своєму духовному поступі, втрачаючи інтерес до 
життя. До таких цінностей належать її моральні норми поведінки зі значною 
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кількістю вірувань і прикмет. Отже, віра людини як категорія її духовності 
розгортається в розгалужену систему вірувань з усіма передбачуваними на 
їхній основі наслідками, що й складають світогляд людини. 

Людина невід’ємна від природи. Вона переткана її невидимими нитками, 
повсякчас перебуваючи в єдності із безкінечною множиною повторюваних 
ритмів світобудови. Природний кругообіг різних форм життя є загальнолюд-
ською уявою, який прийшов до нас із глибин первісної свідомості. Зло може 
бути подолане лише за умов гармонійної єдності людини з животворними 
силами природи, – такий мотив переймає більшість народних казок і легенд. 
Отже, людина самою суттю існування покликана ритм власного життя чітко 
узгоджувати й підпорядковувати природній ритмоструктурі, усталеній світо-
будові. Це значить, що її побут, харчування, поведінка, взаємини, відношення 
до існуючого довкілля мають перебувати в певному алгоритмі. У дикої при-
роди цей алгоритм відтворюється спонтанно. Людина ж, вибудувавши свій 
окремий світ, змушена свідомо створити відповідну систему норм і правил. 
А щоб створити таку систему, потрібні неабиякі знання про світобудову, ро-
зуміння непорушних законів буття світу. Очевидно, що пізнання цих законів, 
причин і наслідків змін у природі довкілля та узгодження з ними власного 
життя було однією з основ первісного життя людей, а отже, і предметом її 
прикмет та вірувань. Тривалий час до народних знань освічені верстви на-
роду та вчені з різних галузей науки ставилися досить скептично, вважаючи 
їх чи то примітивною уявою про світ, чи марновірством, чи просто забобоном. 
Але вони однак існували й існують, полонячи людські душі і виконуючи своє 
відвічне покликання. Нині ставлення до народних знань дещо змінилося. 
Є чимало спроб наукового розкриття таємниці окремих прикмет, звичаїв, 
замовлянь тощо. Але, як слушно зауважує А. Іваницький, ще й «сьогодні 
культурологи і навіть деякі фольклористи іноді ставляться до архаїчних 
культур як до цілком доступних сучасній свідомості, але примітивних. Так би 
мовити, усе це «дитинство» людства – і античність, і фольклор, і тим більше 
палеоліт. Але поруч з такими поверховими судженнями мають місце й наукові 
факти: антропогенні здобутки «первісного» суспільства (розвиток мислення, 
мови, мистецтва, окультурення рослин, одомашнення тварин) «цивілізована» 
людина повторити не може. Відповідно аналітичний розум із здивуванням 
зупиняється перед таємницями, які заховано у звичаях, обрядах, фольклор-
них текстах і мелодіях. Як і з яких джерел добували знання наші пращури, 
однозначно сьогодні сказати важко, адже глибина деяких знань незбагненна, 
залишаючись таємницею навіть для сучасного наукового пізнання. Разом з 
тим величезна частина народних знань належить до таких, що не є чимось 
потаємним, а становить результат звичайного практичного досвіду багатьох 
поколінь людей. Такими знаннями й нині поповнюється скарбниця народної 
мyдpостi. Про шляхи та обставини їхнього отримання можна навіть скласти 
певну уяву. Можна спробувати і промоделювати стосунки людини із при-
родним довкіллям. 
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Очевидно, що одним із найперших питань, які часто постають перед лю-
диною, є питання часу буття. Себто: на якому етапі, в якому періоді часового 
ритму добового, річного, галактичного кола вона перебуває? І який закон 
основний для цього відрізка часоплину? Яка сила є головною в цей період? 
Пізнаючи світ, людина кожного разу мовби запитує: «Хто є в даний час Госпо-
дарем цих нив, цих гаїв і луків, цих річок і озер, цих безкраїх небесних прос-
торів і її самої?» Вона тривожно дослухається, щоб почути чарівний і владний 
голос Його: «Я Господь-Бог твій, і хай не буде в тебе інших богів, окрім Мене, 
допоки сплине цей час». У добовому проміжку наш далекий пращур молився 
на ранковий схід, зустрічаючи радо золотоволосого (русого) дідича Дажбога, 
удень бенкетував, ушановуючи отця Перуна, увечері милостиво схиляв коліна 
перед великим Богом-Сином Хоросом. У тижневому періоді шанував Неді-
лю, Понеділок, Середу і П’ятницю. А в річному колі, спостерігаючи за тим, як 
весняний бог (Ярило) дає рослині ріст і силу, запліднюючи все живе, приймав 
Його за головного Бога на цій порі – Господарем весняного відтинку буття. 
Далі, ймовірно, за Господаря знов поставав Перун – бог вогню небесного. На 
його честь справлялися бенкети. Чи, можливо, Купала – бог плодів земних і 
достатку: «... а огнь Бог єгда сохне (спіє) жито, тогда спориню творить, того 
ради оканнії полудніє чтуть і кляняються на полуднє обратившесь», – зазначав 
ревнивий речник християнства. Восени владa переходила до Овсеня – осін-
нього бога, згодом її перебирав Калита – зимовий бог спокою, бог неплідного 
сонця, а вже після зимового сонцестояння з’являвся новонароджений юний 
Сварожич, він же – Дажбог. Так от можна уявити модель найпростішого 
сприйняття періодичних змін природи довкілля нашими предками. Звичайно, 
подібна модель вибудовувалася не відразу. Потрібні були знання і досвід спо-
стережень за природою. Це, якщо відкинути думку про можливість існування 
інших шляхів і джерел пізнання світу. Але сама по собі людина завбачлива. 
До цього її спонукає багато причин. Їх також можна змоделювати. 

Так, на випадок негоди людина має шукати для себе якесь безпечне місце; 
на зиму їй треба утеплювати житло, дбати за паливо й харчі; збираючись у 
дорогу, споглядати на стан погоди; приступаючи до якоїсь роботи, прогно-
зувати сприятливість виконання її та ін. Усе це змушує людину постійно 
спостерігати за тим, що діється довкола неї в перебігу часу. Перед людиною 
відкривається світ існуючого буття і вона складає для себе перелік першопри-
чин і наслідків змін у природі. Очевидно, що так і народжувалось більшість 
народних прикмет.

Систематична увага до всього, що оточує людину, не може не відкрити їй і 
розуміння того, що не тільки вона, але й уся жива природа завбачливо готуєть-
ся до періодичних і раптових змін. Так, більшість птахів на зиму відлітають у 
теплі краї, а з настанням тепла повертаються до рідних домівок, щоб вивести 
потомство; змії на зиму ховаються в землю та листя, ведмідь створює собі 
барлогу і залягає на сплячку, білка запасається горішками, рослини вкривають 
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землю опалим листям і тим убезпечують коріння від вимерзання, хмари по-
кривають небо і зрошують землю дощем та покривають снігом, підтримуючи 
вологу в ґрунті тощо. Водночас людина помічає й те, що все живе й неживе в 
природі якимось чином відчуває характер майбутніх змін, а також виявляє 
певну реакцію на майбутній стан середовища. Ця реакція стає своєрідним 
покажчиком очікуваної зміни, тобто ключем до прогнозування, тим самим 
даючи людині змогу передбачити зміни і підготуватися заздалегідь. 

Наприклад, людина, спостерігаючи, зауважила, що коли на листках 
плакучої верби з’являються крапельки вологи, невдовзі має піти дощ; ґедзі 
перед дощем стають особливо набридливими й злими; павук – забивається в 
середину павутини; ластівки – літають низом, а жаби – виповзають на берег; 
коли сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в’ються кома-
хи – на дощ і негоду; якщо листя папороті скручується – буде ясна погода, 
випростується – на негоду; кішка дряпається – на вітер; ворони здіймаються 
догори – на погоду; коли крук летить у ліс, то буде дощ, а коли в поле – година; 
зозуля довго кує – на теплу погоду, чайка сіла на воду – чекай доброї погоди; 
риба грається в річці – вночі може вдарити гроза; увечері сильно дзюрчать 
коники – на гарну погоду; мурашки поспішають у гнізда, ховаються – на 
дощ, грозу, вітер. Подібне спостерігається і серед явищ неживої природи: 
ранкова червоність неба – на дощ, вечірня – на вітер; блідий захід сонця – на 
негоду; коли навколо сонця кружало, то буде вітер; багато зірок – на погоду; 
нема зірок – буде дощ, блідий місяць – на дощ, червлений – на вітер, а ясний 
погоду знаменує; дрова горять і потріскують – на мороз; дим стелеться по 
землі – дощ буде, прямо – погода буде; вода потемніла в річці – перед грозою; 
якщо вітер довго віє з одного боку, але раптово змінив напрямок – скоро за-
дощить; мокра сіль – на відлигу; велика роса – до ясного дня; хмари біжать 
проти вітру – буде дощ. 

Далі людина помічає, що природа реагує й на значно глибші та перспек-
тивніші зміни в довкіллі. Тому в своїх прикметах народ зазначає й таке: коли 
в жовтні лист із берези й дуба опадає не чисто – чекай суворої зими; коли 
цибулиння на цибулині тоненьке – зимі бути м’якій; бджоли залишили літок 
відкритим – на теплу зиму, заліпили воском – на холодну; птахи мостять гнізда 
з сонячного боку – на холодне літо; миші роблять кубла в середині копиці, 
то буде мокра осінь, а як внизу – суха; якщо восени листя берези жовтіє з 
верхівки – рання весна буде, знизу – пізня; якщо навесні береза розів’ється  
раніше ніж вільха, бути спекотному літу; як зимою великий іній на деревах, то 
це ознака гарного врожаю; багато жолудів на дубі – тепла зима і родюче літо; 
горобина рано цвіте – багато вівса буде; коли заєць довго не линяє, а ластівки 
ліплять гніздо на сонячному боці – літо буде холодним; багато хрущів весною 
– на жарке літо; коли восени багато павутини, на той рік урожайне літо буде.

Спостереження показують і таке, що іноді одне й те ж явище в різний час 
виявляє не однакову прикметність. Так, наприклад, ранкова райдуга віщує 
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дощ, вечірня – погоду; літній туман – на погоду, осінній – на дощ; якщо влітку 
ліс без вітру шумить, буде дощ, якщо взимку – відлига. 

Таке чутливе реагування на близькі й довготривалі зміни в довкіллі, 
вказує людині на природне існування чіткого взаємозв’язку в усій cтpyктypi 
світобудови, а сама природа постає перед нею не лише таємничою, але й 
відкритою для пізнання й діалогу. Спостерігаючи за її постійними виявами, 
людина складає своєрідний календар прикмет і на його основі вибудовує 
порядок та послідовність виконання господарських робіт, вибираючи для 
цього найсприятливіші періоди: яблуня цвіте – починай орати, груша цвіте 
–висаджуй квасолю; ліщина цвіте – пора сіяти моркву, петрушку, мак; рясна 
роса – гарний день сіяти гречку; цвіте черемха – добра пора ловити лящів; 
горлиця заворкує – час сіяти коноплі; зозуля закувала – пора сіяти льон; 
ластівки прилетіли – час просо сіяти; молодик настав – добре сіяти огірки; 
місяць-старичок – гарбузи сіяти добре й ін. 

Природа буття виявляє себе у всьому, що є доказом ритмічності її структур. 
Тому за прикметами вже передбачаються не лише явища погодних змін чи 
передумов сприяння або несприяння, але й інші події та явища, які зачіпають 
безпосередньо саму людину. Так, цвітіння плодового дерева восени вважається 
дуже поганою прикметою: або хтось у родині помре, або тяжко перехворіє, 
або інше якесь лихо спіткає, або просто саме дерево всохне. Подібна ж при-
кмета вбачається і в раптовому співі курки, крикові на подвір’ї пугача, сича 
або сови. В народі кажуть, що коли сич кричить, то когось викричить із хати 
(«сова – не принесе добра»). Такі прикмети за своєю суттю близькі до повір’їв, 
адже на основі них людина вже провіщає не просто наслідки для практичної 
роботи, а й потаємні причини змін у власному житті.

Птахи в народі вважаються провісниками божих сил. У казках, легендах, 
повір’ях вони виступають як особливі міфологічні класифікатори і символи 
божественної суті. Тому ті птахи, що в переважній більшості віщують (подають 
прикмети) гарну погоду або щось добре в житті людини, усвідомлюються як 
посланці світлих сил. А ті, які віщують негоду або щось зле, – посланці темних, 
чужих сил. Так, скажімо, ластівки вважаються посланцями світлих небесних 
сил. Про це свідчать і народні прикмети: ластівки вилітають – погоду та лад 
та добробут у господарстві обіцяють; ранні ластівки – щасливий рік; ластівка 
вдариться об шибку вікна – буде гарна звістка, «Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
/ прилетіла ластівочка, / стала собі щебетати, / господаря викликати...», – 
мовиться у відомій щедрівці. А далі в ній ідеться про те, що в господаря «по-
котилися» овечки й народилися ягнички. Отже – «в тебе товар весь хороший 
/ будеш мати мірку грошей». А от ворони, сороки навпаки – усвідомлюються 
як посланці темних, ворожих сил: ворон кряче – на нещастя, ворона – на дощ; 
сорока скрекоче – недобрих гостей кличе. Ось як про це пише автор «Слова о 
полку Ігоревім»: «…всю нощь с вечера бісови врани взграя яхуть, у плесниська 
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на оболоні, би яша дебр кісаню і несо[ї] яша [і]ю к синєму морю»; «…а не со-
роки втроскоташа – на сліду Ігоревім їздить Гзак с Кончаком».

Деякі народні прикмети видаються просто неймовірними, оскільки не 
вкладаються у звичне розуміння існуючого взаємозв’язку між окремими 
явищами буття. Так, скажімо, добре відома прикмета, що загибель корабля 
провіщають миші, які раптово покидають його трюм. Або ось такі прикмети: 
«Коли весною ночами виють собаки, то буде голод, кішка вмивається – гості 
будуть; як багато мишей і вони роблять велику шкоду, то будуть хвороби 
серед людей». 

Віра в прикмети – надзвичайно давня й живуча в народі. Майже всі при-
кмети, які згадуються в повчаннях християнських речників супроти залишків 
язичництва, побутують і до сьогодні: «... куріца поєт худо будєт, конь ржьот, 
вол ревьот, і міш порти грізьот, і хорь порти портіт, і тороканов много – бо-
гату биті, і сверщков такожде, і міш в жнівє високо гнєздо совьєт і сніг велік 
будєт і погода будєт – кості болят і подколєнка свербят – путь будєт, і длані 
свербят – пєнязі (гроші) імать, очі свербят плакаті будут, і встрєча добрая і 
злая, і скотская і птичья, і звєріная, і чєловєечєская, ізба хрестіть, огнь бучіт, 
і іскра прянєт, і дим високо в ізбє ходіт – к погодію. І о берєґ поднімаєтся, 
і морє дичітся, і вітра сухіє ілі мокріє танут, і облакі дождєвая і снєжния і 
вєтрєния, и гром грємить и буря веєт, і ліс шуміт, і дрєво о дрєво скріпаєт, і 
волкі воют, і бєлкі скачют – мор будєт, і война востанєт, і вода пребудєт ілі 
убудєт, і плодов на лєтє в коєм мєстє нє будєт ілі умножітся...». 

Прикметними в народі бачаться й небесні явища – знамення. Про це 
йдеться у «Повісті временних літ»: «В літо 1102... було знамення в небі двад-
цять дев’ятого січня, стояла ніби заграва пожежі зі сходу, з півдня, з заходу, 
з півночі, і було таке світло всю ніч, як від повного ясного місяця, і було так 
три дні. І люди, дивлячись на те знамення, зітхали і благали з сльозами, щоб 
повернулося те знамення на добро: адже бувають знамення одні на добро, а 
інші на зло». 

Традиція віщування за прикметами живе й нині. Свого часу авторові 
цього видання довелося почути в електричці за маршрутом Київ-Ніжин таке: 
«Галеєва віха наробила лиха». Це про явище проходження комети Галея, що 
в народі з сивої давнини вважається недоброю прикметою і з якою в Україні 
часом пов’язують Чорнобильську катастрофу. До речі, у періодиці перед про-
ходженням комети було багато спростувань існуючих розмов про можливе 
лихо. Але, на жаль, спростування не справдилися, а справдилися прикметні 
передбачення. 

Сьогодні мало хто заперечує думку про існування певних алгоритмів роз-
витку буття. А саме це дозволяє в періоди їхнього формування передбачити 
наступність та особливості протікання змін у середовищі. Зрештою, так 
чинять і сьогоднішні метеорологи, коли за характером формування циклону 
прогнозують погоду в окремих регіонах на певний період часу. Періоди форму-
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вання алгоритмів можна розглядати як час перетину супротивних сил (світла 
і тіні) та фокусування енергетичних потоків середовища. Тому за характером 
протікання цього часу можна передбачати характер наступних змін, появу 
окремих подій і явищ. Наприклад, за характером протікання часу в періоди 
вечірньої та ранкової зорі (формування алгоритму наступної доби) і перед-
бачають погоду на наступний день: якщо під час сходу сонця стоїть духота, 
під вечір варто чекати дощу; золотисто-бронзовий колір сонця при сході й 
заході, а також світло-жовті кольори зорі віщують негоду; чистий захід сонця, 
що переходить від жовтого кольору (біля горизонту) до золотисто-рожевого, 
а потім до зеленого – ознака стійкої ясної погоди. 

Спостерігаючи за циклічністю місяця, складають прогноз на наступний 
тиждень та місяць: коли місяць настає в погоду, тоді погода буде весь місяць; 
як молодик гострий та «черево відквасив» – місяць буде дощовий; як з пов-
ні рушить (рушак на 3-й день по повні) і погода не зміниться, то ще цілий 
тиждень буде така сама погода. 

У річному колі прогнози на майбутнє складають у періоди полярних 
змін взаєморуху основних небесних світил та землі. Зокрема, у час зимового 
сонцевороту та весняного рівнодення; у дні окремих календарних періодів, 
що пов’язані з входженням Сонця в те чи інше зодіакальне сузір’я; у час 
гармонійного поєднання добової, місячної та сонячної циклічності; в інші 
періоди, що пов’язані з особливостями руху небесних тіл. Ці дні в календарі 
ознаменовуються різними релігійними святами, а в народних легендах та пе-
реказах сповнені небуденних явищ та подій людського життя. Вони пов’язані 
з розмаїттям передбачень та прикмет: зелене Різдво – білий Великдень; коли 
перший день у Новому році веселий, то й рік буде такий; як на Стрітення із 
стріх капає, то ще довго зима буде; який день на Явдохи, таке буде й ціле літо; 
як на Вознесіння цвіт, то на Петра хліб; коли жито дозріває до Іллі, то воно 
найкраще для насіння; до Спасівки бджола на пана робить, а після Спаса на 
себе; як на Покрову віє з півдня вітер, буде тепла зима; як на Михайла вітер з 
полудня, то буде тепло і до півгрудня; якщо в грудні на Варвари болото, то буде 
зима красна, як золото; коли на багату кутю буде зоряно, то буде врожай та ін.

Отже, жива й нежива природа постає для людини відкритою книгою. 
Своїми прикметними виявами вона розкриває для нас характер внутрішніх 
потаємних перетворень. У такий спосіб стверджується цілісність світобудо-
ви та усвідомлення того, що все у світі перебуває в тісному взаємозв’язку і 
взаємовпливі. Вдумливе й мудре прочитання цієї книги допомагає людині 
віднайти шлях істинного буття; дає розуміння того, що жодна подія чи об-
ставина життя, жоден її крок не відбувається сам по собі й не залишається без 
наслідків. Він можливий лише в річищі законів світобудови, законів Божих. 
Саме тому з часом до людини приходить переконання, що «навіть волосся 
вам на голові пораховане все», як мовиться у Святому письмі; що кожна на-
ступна подія виникає із попередньої і певною мірою є її наслідком: без цвіту не 
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буває плоду. Все це спонукає людину до усвідомленого контролю над своїми 
діями та вчинками, до спрямування їх в напрямку найбільшого сприяння 
сил природи і до відповідальності за все сподіяне: що посієш – те й пожнеш.

Прикметність переростає у правила поведінки людини, набуває правого 
стану звичаєвості та оформлюється у вигляді приказки, заборони, поради, 
прислів’я чи навіть повір’я: що ранком не зробиш, то вечором не здогониш; 
ніч на те, щоб спати; що маєш завтра зробити, то зроби сьогодні, а що маєш 
з’їсти нині, то лиши на завтра; у понеділок роботи не починай і в дорогу не 
вирушай; не сунься середа поперед четверга; хто в п’ятницю скаче, той в не-
ділю плаче; у великім пості не ходи в гості; земля – мати, її не можна бити; на 
Теплого Олекси діставай вулики; до Луки не везуть сіна з луки; хто святкує на 
Пилипа, той буде голий, як липа; на Василя вечором відьми крадуть місяць; 
на сорок святих сорока сорок паличок у гніздо положить; прийде тиждень 
вербовий – бери віз у дорогу дубовий; на Великдень сорочка хоч лихенька, 
аби біленька, а на Різдво хоча й сирова, аби нова; на Благовіщеня і птиця 
гнізда не в’є; з Юрія хороводи, з Дмитрія вечорниці; після Івана Купала не 
треба жупана; зозуля кує тільки до Петра, а потім мандрикою подавиться; 
до весняного Миколи не можна купатися, бо з чоловіка верба виросте. Тут 
ознаменований прикметою календарний день є своєрідною передумовою 
(алгоритмічним моментом) першопричини формування й розвитку явища. 
Він зв’язує побутову стихію людини з вищими силами природи. 

Іноді прикмети не тільки регламентують порядок роботи, а й розкривають 
магічну сутність наслідків. Скажімо, у народі можна почути, що картоплю 
треба ховати на зимове зберігання в той день, у який була Голодна кутя, почи-
нати слід натще серце, ні до кого в цей час ні слова не говорити, тоді картопля 
добре зберігатиметься до самої весни і не буде мишей. Міфологічне уособ-
лення характеру взаємозв’язку першопричини й наслідку може бути різне. 
В наведеному прикладі це «натщесерце». В інших ситуаціях воно може роз-
гортатись у необхідність виконання дії, ще в інших – зумовлюється переказом 
або легендою. Так, за існуючими легендами, свята Варвара, маючи великий 
талант і старання до вишивки, вишила ризи самому Ісусові Христові. На цій 
основі в народі вважається, що свята Варвара опікується вишивальницями. 
Toмy на день святої великомучениці слід покласти на полотно (вишити) хоча 
б кілька ниточок заполочі. Тоді весь рік робота споритиметься. Приступати 
до нової роботи у вишиванні (сорочки, рушника) найкраще в той день, в який 
було попередньо свято Варвари (4-го грудня за с. ст., 17-го – за новим). Крім 
того, звичай велить, беручись за вишивання, хреститись і промовляти: «Свята 
Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила». 

Усвідомлюючи цілісність світобудови і розуміючи прикметний вияв при-
роди як реакцію на формування тих чи інших змін в її середовищі, у людини 
виникає питання про можливість існування підсвідомої течії буття і в усій 
природі, і в самій людині – цілісно, адже, скажімо, приліт ластівки до вікна 
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є прикметою доброї звістки. Проте ж ластівка прилітає не усвідомлено, нею 
рухає підсвідома течія, промисел Божий. Виконуючи певну функцію в за-
гальній структурі світоплину, вона в даному випадку є для нас лише носієм 
інформації. У такому разі будь-яка жива істота на землі, так само, виконуючи 
якусь певну функцію, може бути несвідомим носієм інформації. В тому числі 
й людина. А це значить, що і на неї розповсюджується явище прикметності. 
Добра, а чи погана прикмета, суть не в людині як такій, а в явищі. Лише з тою 
особливістю, що тут прикметність пов’язується з віком, статтю, соціальним 
станом. Так, зауваживши попа, дехто й нині хапається за ґудзика (захисний 
вплив на майбутню ситуацію); зустрівши косоокого – насторожуються очі-
куючи щось недобре (Т. Г. Шевченко пізніше в тюрмі жартома говорив, що з 
дитинства, сам не знаючи чому, не любив він косооких і не терпів зустрічі з 
ними, і от, ніби як на виправдання такого передчуття, поліцейський чиновник, 
що арештував його, був косоокий); від зустрічі з нареченою чи вагітною – 
радіє, бо то гарна прикмета; забачивши кривого – сповільнює ходу, бо ще не 
час; з повними відрами – добре, з порожніми – погано та ін.

Отже, людина, за народним відчуттям, також перебуває в єдиному ланцю-
говому взаємозв’язку, в єдиному інформаційному потоці. І в кожній окремій 
людині, як у краплині води, віддзеркалюється весь потаємний космос. У 
кожному з нас перехрещуються шляхи роду нашого. Поєднуючись, вони 
відгалужують нашу стежину – нашу долю. Тож пізнаючи себе, свій рід і свій 
народ, людина пізнає не лише своє минуле, але й прозріває майбутнє – пізнає 
міру всього космічного буття. Український філософ Г. Сковорода зауважує, 
що для того, аби виміряти світ, треба спочатку знати міру в середині – в серці 
своєму, і виміряти самого себе. «А якщо, – стверджує він, – міри в середині 
своїй не відшукаємо, то чим тоді виміряти зможемо? А не вимірявши себе 
спочатку, яка користь знати міру в інших істотах? Та й чи можна? Хіба може 
той, хто сліпий в домі своєму, бути прозорливим на ринку?». Ці думки укра-
їнського філософа випливають із глибокої криниці народних знань, із його 
світоглядних основ пізнання світу. І сьогодні нерідко можна почути, що кінець 
світу буде тоді, коли діти перестануть ходити колядувати, а молодиці – роз-
писувати писанки; коли люди перестануть вітатися між собою. А в одному 
з повір’їв говориться, що «…коли б настав такий час, що люди перестануть 
співати «Христос воскрес», тоді сатана перегризе останній ланцюг, і буде кі-
нець світу». Основна сакральна цінність давніх вірувань у їхньому міфічному 
мотивові, що проливає світло на давній світогляд пращурів. 

Безпосередньо пов’язані із найрізноманітнішими прикметами вірування 
виявилися найживучішим середовищем духовного буття народу. Вони за-
кладені в самій природі людини, тому вони не тільки успадковуються, а й ви-
никають як наслідок незвичайних подій і явищ повсякденного життя, як диво.

«Це ж Чуда. Я вам розкажу (йдеться про християнське свято «Спомин 
чуда Архістратига Миxaїла в Хонах», що припадає на 6 (19) вересня). Узяла я 
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в колгоспі гурків трохи. Думаю: шо ж вони в мене будуть стоять. Празник, не 
празник, засолю, де й усе. Наклала я діжечку. Залила розсолом. Поклала туди 
кропу, листя хрону – все зробила як треба. Зверху кружечками дерев’яними 
накрила. На кружечки впоперек поклала дощечку й камінчик положила на 
її, щоб притисло. На завтра утром глянула – ґвалт! Кружечки й дощечка 
плавають, камінчик – на дні. Достала я камінь. Думаю: мо’ діжечка боком 
стоїть. Вирівняла її. Зно’ склала рівнесенько кружки, дощечку впоперек на їх 
поклала. І наверх – камінь. Назавтра подивилась – чудо! Знов кружки пла-
вають, а камінь – на дні. Це ж перемісилось усе. Я тоді загадала Хведі, – він 
кружки тиє прибив гвоздьом до дощечки. Порівняв іще діжечку сам. – «Ну 
це вже, – каже, – все, нікуди воно не дінеться!» Назавтра пошла я зно». Гля-
нула – ну, чудо, їй-богу, чудо! Кружки на бік повернуті. Ізбитиє ж як один. А 
камінь – на дні. І скільки я його ще послі того не клала, як не переставляла 
діжечку, нічого не вийшло. Так і пропала моя робота. Більше послі того, шоб 
я шо-небуть таке робила на Чудо! І попробуйте ви не вірить!» (Записано в 
селі Сахнівка на Чернігівщині від Нини Понамаренко, 1948 р. н.).

Так зміцнюється ґрунт віри. Водночас упорядковується людське життя, 
вводиться в певну систему алгоритмів. 

Людина, як земна істота, смертна. І, звичайно, одній окремій людині не 
під силу за своє коротке фізичне життя виявити й оволодіти всім багатством 
знань про себе і світ. Особливо коли це стосується непорушних законів світо-
будови. Такі знання є здобутком кількох поколінь та ймовірно природному 
(божому) данню окремих провидців і пророків. Сутність деяких із цих знань 
лежить поза межами сьогоднішнього загального рівня людської свідомості. За 
давнини їхніми секретами, очевидно, володіли особливо посвячені – волхви, 
які вміли берегти таїну цих знань. Відомо, що знання – це могутня зброя. Тож 
кожен, хто володіє ними, несе сувору відповідальність за передачу їх іншим 
особам перед вищими силами природи, перед Богом. Якщо ж такої особи, якій 
можна було б довірити знання, володар не знаходить, то тоді, помираючи, він 
забирає їх із собою, а вони втрачаються для наступних поколінь. Про таку 
втрату цих потаємних знань на якійсь порі розвитку людства згадують у своїх 
працях античні філософи, зокрема Платон у своєму знаменитому тpaктаті 
«Держава». Дещо доступніший пласт знань заховували в своїй пам’яті народні 
знахарі та відуни. Особливо в царині замовлянь, ворожінь та нашіптувань, які 
сповнені поетичною вишуканістю, багатством символіки і є вічним джерелом 
народної творчості: 

«На Морі, на Окіяні, на острові на Обояні стоїть церков; а в тій церкві 
стоїть престол, за престолом сидить пречистая діва Марія, шиє вона шовком 
криваву рану, шовку не стало й кров перестала».

Мудрість пращурів (можливо, Творця як ідентифікатора людської душі) 
ще й у тому, що в структурному розмаїтті обрядів та звичаїв, у міфопоетичних 
переказах, казках, легендах, повір’ях, замовляннях, піснях, таночках, іграх, 
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загадках, каламбурах, прислів’ях та приказках, в океані живої мови і в усій 
системі традиційного життя людини засобом образів та символів закодоване 
істинне знання про світ. Передаючи з покоління до покоління ці дивовижні 
монограми, народ зміг завдяки ним вижити у найскрутніші часи та зберегти 
свою самобутність і духовний потенціал. 

Відомо, що будь-яка стихія чи явище зароджується й розвивається лише 
за певних передумов, що створюються в природному середовищі. Ці пере-
думови пов’язані із фізичним параметром середовища. Змінивши хоч одну 
з величин цього параметру, ми змінимо характер розвитку стихії чи явища. 
Найлегше це зробити в момент зародження чи видозміни стихії або явища, 
де потенціал стихії чи явища близький до критичної величини. Але для 
цього нам необхідно знати характеристику силового поля в цьому моменті. 
Тоді за допомогою системи кодових сигналів ми зможемо спрямувати їхній 
розвиток у бажаному для нас напрямку, зможемо керувати нею. Подібно до 
того, як нині скеровується політ ракети. В системі народних традицій таким 
кодовим сигналом є символ. У системі символів одне з провідних місць на-
лежить слову. Словесна (вербальна) магія – основа всіх обрядових дійств, 
молитов, замовлянь, заклинань. Слово  як символ (кодовий сигнал) визна-
чається рівнем та характером модуляції енергетичних коливань. Цей рівень 
і цей характер залежить від акумулятивного (енергетичного) стану людини. 
Він також пов’язаний з її родовими (етнічними) психічними й фізіологічними 
особливостями, тобто ментально закладений від народження в її рідній мові. 
«Щодо акустично-артикулярного «паспорту» людини, – наголошують Р. Фур-
дуй та Ю. Швайдак, – то він формується під час утробного розвитку в рідині 
материнської плаценти під впливом акустично-артикулярних «паспортів» 
предків. Тому справжнє пізнання речей відбувається зоряною мовою предків».

Свій акумулятивний стан людина підтримує (а часом і створює) відмін-
ним від звичайного способом життя: незвичайне харчування, пости, молитви, 
ініціації тощо. 

«Градівник, це такий чоловік, що знає відвертати град. Він разит (їсть раз 
на добу чи тиждень), на святвечір у вчері-х бере вечері непочатої з усего по-
трішка; бере мітлу та кочергу, та з тим усім обходить три рази свою хату і кличе: 

– Прошу тебе, тучу крізь тучу, прийди до мене пити, гуляти, веселитися, 
гриміти, дудніти, бити, я тебе прошу. 

Потому входить у хату, набрану вечерю кладе у платинку і ховає будь-де; 
вона має там стояти до свят великодніх; як сховав, засідає їсти; через цілий 
час вечері не має ні до кого говорити».

Користування магічною силою слова в народі вважається надзвичайно 
відповідальною справою, адже неусвідомлене чи безвідповідальне викорис-
тання магії слова може спричинитися до непоправного лиха і завдати великої 
шкоди – руйнації гармонійності в людині, суспільстві чи родині, у природі 
і навіть в цілому світі. Ось тому в час християнського буття, коли основні 
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потаємні знання вже втрачені, а спонтанне відтворення структур первісного 
буття неможливе, волхвування, замовляння, ворожіння та інші дії, що впли-
вають на першопричину розвитку подій і явищ, вважаються великим гріхом.

«Три жінки йшли до Києва на богомілля, – йдеться в одному з народних 
переказів. – Під Києвом вони сіли відпочити. Дві потім підвелися, а третя ніяк 
не могла підвестися із землі.  «Не можу йти, і сама не знаю чому», – сказала 
вона. Її супутниці пішли до Києва і повідомили ігумена, що вони залишили 
в полі жінку, яка без жодної видимої причини не може підвестися із землі. 
Ігумен послав до цієї жінки священика з іконою і хрестом. Священик виявив, 
що жінка до половини ввійшла в землю.  «В чому ти грішна?» – запитав він. 
«У тому лише й гріх, ще я заговорила дощ на три місяці», – відповіла жінка.  
«Будь же ти проклята!» – мовив священик. І баба з гуркотом провалилася 
крізь землю».

м. Київ

(Закінчення в наступному числі...)



143

Літературний
×ÅÐÍIÃIÂЮвілеїЮвілеї

b%л%д,м,! jrg|lemjn
доктор філолог. наук, про-
фесор, літературознавець

«…І ПРОСИНЬ ЛІСУ ПРОСИТЬСЯ У ВІРШ»: 
ШТРИХИ ДО ЮВІЛЕЙНОГО ПОРТРЕТА АНАТОЛІЯ МОЙСІЄНКА

Поетична творчість Анатолія Мойсієнка – одне з найяскравіших явищ у 
розвитку сучасного літературного процесу в Україні. Саме з його ім’ям до-
слідники пов’язують нову дикцію в українській ліриці, її збагачення зразками 
паліндромної творчості та шахопоезії.

Увесь поетичний ужинок митця наіскрений сонцем, залитий світлими й 
чистими кольорами, дитячим сміхом, співом пташок і сюрчанням коників, за-
пахом різнотрав’я. Вклечаний травневим зіллям. А ще рясно вмитий дощами 
– синіми, сивими, срібними, бездомними, травневими, літніми, цілющими, 
теплими, пекельними і навіть єлейними.

Над синім дощем
чи над синім безоднім містом –
Ліхтарі понад сивим бездомним дощем, 
Понад світом столітнім, стожильним
   й тендітним до щему, 
Коли тільки дощ визнає,
тільки дощ вирізняє твою особистість.
    («Над синім дощем…»)

Світло, світанок, сонце в його поезії – це паро-
стки надії на злагоду й відродження в людських 
душах і оселях. А щедрі дощі напоять їх цілющою 
водою.

Сонце – обережне –
золотими клешнями – 

  В золоту Родощ.

Анатолій Мойсієнко

Ювілеї
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Золотим пожежником
Походжає дощ 

   («Жовтень жовті жолуді…»)

Найповніше автобіографічні відомості про поета, як відомо, віддзеркалю-
ються в його творах. Отож переглянемо життєвий шлях ювіляра, своєрідну 
автобіографію його душі, озвучену митцем живими повнокровними словами 
у віршах.

 Народився Анатолій Кирилович Мойсієнко 9 липня 1948 року в с. Бу-
рівка Городнянського району Чернігівської області в селянській сім’ї. 

Це Бурівка. Гуде соборно в світ
Столітня липа з батьківського двору.
І тягнеться мала билина вгору,
Щоби роси напитися ледь світ.
   («Бурівка»)

Перші римовані рядки Анатолій написав ще в початкових класах місцевої 
восьмирічки.

Стигнуть вишні. Духмяна втома
Тихо в’ється побіля ніг…
От скоріше б дістатись дому,
Де батьківський святий поріг.
Де димків голуба задума
З-над дахів у ранковий час…
А стежини квітчаста гума
Так гойдає, аж млить в очах.
Поминуто Високе, вишку,
Чути півень «Привіт!» піє…
Мов пірнаю в найкращу книжку,
Рідна Бурівко, в лоно твоє.
    («Стигнуть вишні…»)

Згодом, уже будучи знаним поетом, зізнався у сонеті, яким відкривалася 
книга «З чернігівських садів» (2008):

За городнянськими лісами,
Де й Овлур вже не свисне більш, –
Там на півсвіту тиша з тиш
Кричить німими голосами
Та ще мій перший вірш … правірш…
  («За городнянськими лісами…») 
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Продовжував версифікаційні вправи, навчаючись у Тупичівській серед-
ній школі, спрагло дослухався до порад свого вчителя – викладача німецької 
мови Г. Лопухівського, який друкувався на той час в районній, обласній та 
республіканській періодиці, – «писати так, як ніхто не писав». 

Вищу освіту А. Мойсієнко здобував на філологічному факультеті Ні-
жинського державного педінституту імені М. Гоголя (нині Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя). Ціла плеяда непересічних 
письменників вийшла зі стін цього уславленого вищого навчального закладу: 
М. Гоголь, Н. Кукольник, Є. Гребінка, М. Гербель, О. Афанасьєв-Чужбин-
ський, Ф. Богушевич, Л. Глібов, О. Кониський, А. Мокрицький та багато 
інших.

І тихо зовсім в Графському саду
Він на уста собі положить клятву:
Сміятись – поки не забракне дум.
Він на уста собі положить тиху клятву.
… Пізнати світові іще той сміх,
Побожно ще молитися на нього.
А поки – дивовижа він для всіх,
Цей юний гімназист Яновський-Гоголь.
   («Гоголь-гімназист»)

Викладачами Анатолія Мойсієнка були Д. Наливайко, П. Сердюк, Леся 
Коцюба, І. Шпаковський. Спрагло дослухався юнак до їхніх порад, не одразу 
наважився показати свої ліричні твори.

В цім саду я спізнався із піснею,
Що пісенніш, либонь, не знайду…
В цім саду увостаннє помислю я
Наодинці … один… в цім саду.
   («Прощання з інститутським парком»)

Євген Гуцало, один із найвизначніших митців когорти шістдесятництва 
і випускник гоголівського вузу, до останніх днів своїх підтримував дружні 
стосунки зі своїм молодшим колегою. Ось, наприклад, яку щиру й дотепну 
присвяту Анатолієві полишив він на титулці першовидання «Позиченого чо-
ловіка» (1981): «А. М., поетові до корінців волосся, ніжному ніжинцю! Толю, 
учись у Шевченка Тараса й міцно тримайся за гриву Пегаса. Будеш такий, 
як Шевченко Тарас, не скине на землю ніякий Пегас!». Згодом Є. Гуцало 
першим дав рекомендацію А. Мойсієнкові до Спілки письменників України. 

Після закінчення Ніжинського педінституту (1971) молодий спеціаліст 
працював учителем української мови та літератури у середній школі на Чер-
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нігівщині, служив у армії. Звільнившись у запас, спробував себе як журналіст 
чернігівської обласної молодіжної газети «Комсомольський гарт». 

У 1976–1979 рр. викладав курс української мови в Ніжинському педінсти-
туті, навчався в аспірантурі, а після захисту кандидатської дисертації (1983) 
викладав у Київському педінституті ім. О. М. Горького (нині – Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). З 1989 року працював 
завідувачем редакції поезії видавництва «Молодь».

Перша поетична збірка А. Мойсієнка «Приємлю» побачила світ у ви-
давництві «Молодь» 1986 р. Вона ще не засвідчила експериментаторські 
«забаганки» автора. Проте в ній помітна увага поета до класичних форм вір-
шування: сонет, тріолет, рондель, що мимоволі виводить поетичну традицію 
– П. Тичина, А. Казка, М. Зеров, М. Бажан, М. Рильський. А ще – О. Блок 
з його всеприйняттям весни, молодості і загалом життя в усіх його проявах 
(«Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! // И приветствую звоном щита!»).

Приємлю
  спориш придорожній
   і білу ромашку
    приємлю,
І сиву грозу,
  що росте громокроною
    в землю,
Приємлю
  («Приємлю…»)

Водночас молодий автор ні в чому не копіював своїх попередників у 
літературі: він творчо інтерпретував їхній художній досвід, розглядаючи 
його переважно як відправний пункт свого ідіостилю, живленого поетикою 
поліської природи, моральним досвідом шістдесятництва й особливою нон-
конформістською позицією щодо історії, національного духу та соціальних 
вимог до мистецтва.

У вірші «В зелених переспівах…», присвяченому Євгенові Гуцалу, автор 
дебютної збірочки підкреслив і свою спорідненість з наставником та з його 
поколінням, щедро обдарованим несамовитою жагою бунту, творчого пошуку 
й оновлення, любов’ю до простої людини:

…Душа засвітилася, повна довіри
До сизого птаха і сивого звіра,
До тихого проліска,
  що в узголов’ї
Зільного світу
  з любові, з любові…
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Незабаром з-під пера А. Мойсієнка вийшли поетичні книги «Сонети і 
верлібри» (1996, 1998), «Шахопоезія» (1997), «Сім струн» (1998), «Віче 
мечів» (1999), «Нові поезії» (2000), «Спалені камені» (2003), «Мене любов’ю 
засвітили скрипки» (2006), «Вибране» (2006), «З чернігівських садів» 
(2008), «Поезії. Стихотворения. Gedichte» (2013), «Леза зел» (2016). Його 
твори були перекладені німецькою, англійською, російською, білоруською, 
польською, угорською, румунською мовами.

Митець і сам плідно перекладає з німецької та слов’янських мов, пише 
поетичні твори для дітей. Упорядкував двотомну антологію «Золотий гомін: 
українська поезія світу» (1991, 1997), антологію різномовної поезії України 
«На нашій, на своїй землі» у трьох книгах (1995, 1996) та інші видання. Він 
редагує збірник наукових праць «Українське мовознавство». Доктор філо-
логії, професор А. Мойсієнко є членом Національної спілки письменників 
України (1988), лауреатом літературних премій «Благовіст», імені Бориса 
Нечерди, імені Івана Кошелівця та імені Михайла Коцюбинського.

Крім цього, Анатолій Мойсієнко – вчений-мовознавець – півтора десяти-
ліття очолює кафедру сучасної української мови Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Регулярно виступає у фахових часопи-
сах із науковими й науково-популярними розвідками, публікує монографії 
та збірки статей на стику мови й літератури. 

Основною рисою Мойсієнка-поета є захоплення речами «нормальними» 
– простими й звичайними, почасти навіть непримітними на перший погляд, 
як паляниця чи вечеря на столі. У звичайних і буденних явищах він намага-
ється знайти потаємний їхній зв’язок з цілим і величним. І свої роздуми про 
літературу, і самі вірші поет щоразу прагне підпорядкувати сформульованому 
ним універсальному принципу: «особливість справжньої творчості полягає в 
тому, щоб дарувати читачеві насолоду відкриття і пізнання» життя («Баро-
ковий дискурс української поезії ХVІІ ст.: Іван Величковський»), розуміючи 
під «життям» передовсім його оречевлені предмети й реалії. Ось чому він 
відкидає «книжні красивості» – «натруджені мозолі вірша» (М. Ушаков) і 
захоплюється сюрчанням «коника-срібнокрила», дивується цвітінню «зо-
лотої кульбаби», яка ще не скоро «срібною стане, мов вітер».

Критик Павло Сердюк чи не першим серед дослідників поезії А. Мойсієнка 
звернув увагу на те, що є в його віршах «якась особлива прозорість і духмя-
ність, може, від зворушливого запаху скошених трав, а може, від того стану 
щемкої замрії й замилування, тієї душевної чутливості, що колись переживав 
відомий земляк, автор «Сонячних кларнетів», освідчуючись перед усіма не-
байдужими: «Переповнений любов’ю, я одкрив кохання книгу». Яскравим 
прикладом слугують рядки поезії «На вітах вітру – юна вітровінь…»:

 
 І твій тугий відчую поряд стан,
 Де дрож солодка спрагло причаїться…
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 І юна вітровінь, як юна птиця,
 Нам буде ніжно цілувать уста.

 І станемо ми птахами в траві.
 І цей достиглий сад, де гнуться віти,
 Коханням нашим буде довго снити,

 Аж поки серпень не обтрусить віти
 І молоді, немов вино, громи 
 Не бризнуть соком у гаряче літо.

Серед канонічних форм, які розробляє Мойсієнко, не тільки сонет, а й 
рондель, газель, тріолет, октава, рубаї, хоку і навіть вінок сонетів «Я полем 
йду. Торкаю сонця віть» (1989). Йому як справжньому віртуозові вдалося 
поєднати глибокий зміст вінка сонетів з філігранною довершеністю форми 
та уникнути штучності й неприродності звучання вірша.

Вінок сонетів «Я полем йду. Торкаю сонця віть» наповнений любов’ю 
до рідного поліського краю, де блакить неба зливається із синню квітучого 
льону, а все це разом із верболозами, перелісками й лісами віддзеркалюється 
в Десні, Снові та численних озерах і озерцях. Цей твір наповнений синів-
ським почуттям вдячності до ледь прив’ялих зелених покосів, що лежать, 
«мов покірні леви», і далекої громовиці з полудневої хмарки, й раптового 
дощику «в намистах кришталевих». А присмеркове надвечір’я вносить свої 
барви, навіває по-своєму теплий настрій, коли задумлива тиша єднається з 
таємничим маєвом далеких вогників, і тоді кличе мандрівника у вечорові 
простори, аж ген туди, де – 

 Сахтять здалеку вивірки багать,
 Стрибаючи з галузки на галузку…
 А під ногами в нас – стернища лускіт…
 А далі – луки й стежечка за гать.

За спостереженням критиків, сонети А. Мойсієнка «іноді ближчі до шек-
спірівської форми, себто з прикінцевим катреном і дистихом», що засвідчує 
і цей фінальний антитезо-синтетичний шестивірш вінка сонетів:

 
Б’є перепел в ніч росяним крилом,
 Село ледь бовваніє ген позаду…
 Хтось місяця золочену кокарду
 Над мирним пасовиськом приколов.
 Вже й вогнище… Теплом в обличчя диха…
 І тріскотять сучки, немов горіхи.
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Тепло полудневого сонця та запашної сіножаті, тепло вечірніх багать, 
теплота двох близьких сердець, хоча й під подихом вітерців, що вже, либонь, 
«спішать ув осінь», – усе дивним чином сплітається в єдине суголосся з 
творчими роздумами «не гратися зі словом», як «учили мудрі гранослови, 
// чия й тепер мені сія свіча», а також із тихо-бентежним відчуттям плин-
ності часу, його ледь-ледь вловимого відбитку на своїй першій у чуприні 
серпневій павутинці, «з якої осінь витче срібний невід». Увесь вінок соне-
тів А. Мойсієнка – «це справжнє дорідне поле тихої задуми й неголосної 
ліричної сповіді перед життям, природою, друзями, коханою дівчиною і 
коханим рідним словом. Зрештою, перед усім світлим, чистим, добрим, що 
бентежить і радує людину в її пору світлого літа, в побратимстві з серпневим 
сонцем, коли «перші птахи в осінь вже кричать», а серце ще «в липні», ще 
бере на себе повну міру роботи, повну навантагу вражень, мріянь, почувань, 
життєвих обов’язків» (П. Сердюк).

У творчому доробку А. Мойсієнка є «Паліндромний сонет» і навіть 
шахопоезія – своєрідний синтез власне поетичної та шаховокомпозиційної 
творчості в єдиному цілому, де віршовий текст або безпосередньо вплітає в 
себе розв’язок шахових задач, діаграми яких подаються поряд, або відображає 
певні ідейно-тематичні колізії шахової композиції. 

За скромною оцінкою самого автора, цей та інші його твори не залиши-
лися непоміченими «як у літературних, так і шахових колах», що дає надію 
«на щирий розвій цього виду творчості, на подальшу перспективу». 

У сонеті «Дістатися до Ріпок і Добрянки…» поет акварельними фарбами 
змалював картину своєї малої батьківщини, без якої ніколи б не було у нього 
відчуття причетності і до всієї України : 

Авто гойда дорогу поміж сосон,
І просинь лісу проситься у вірш.
Немає слів від сосон тих терпкіш,
Від тих стежин, що прямо в річку босо. 

… Ще хтось мене тут пам’ята і досі,
Той хтось мене по батькові гука. 

Шановний поете, Вас не лише пам’ятають «тут», а й добре знають і люб-
лять Ваші ліричні твори в усіх куточках України.

Щиро вітаємо Анатолія Мойсієнка, митця радісного й самобутнього 
таланту, з ювілеєм! Зичимо поетичного розвою і натхнення!

м. Київ
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 ВІН ЛЮБИВ ПРИДЕСНЯНСЬКИЙ КРАЙ

 Багато вже поминуло років з дня мого знайомства зі Станіславом 
Реп’яхом, чимало всіляких подій відбулося за цей час як у суспільстві, так 
і в особистому житті кожного із нас. То наче ціла епоха промайнула. Перед 
нашими очима впав комуністичний режим – і повстала Україна. Ми працю-
вали на ниві літератури і культури щиро – і немало було зроблено добрих 
справ. Дещо вже й забулося, але багато епізодів із наших тривалих, дружніх 
і плідних (принаймні, я так їх сьогодні бачу) стосунків ще не стерлися в 
пам’яті й досі.

 Ім’я поета, яке вже було на вустах багатьох місцевих літераторів, я почув 
ще у 1966 році від заввідділом художнього фонду В. Мурашка, коли пра-
цював художником в історичному музеї, проте знайомство відбулося дещо 
пізніше. Десь у кінці 60-х років, коли я дізнався, що при газеті «Деснянська 
правда» діє літературна студія, якою керує Станіслав Реп’ях (на той час у 
нього вже побачили світ три поетичні збірки) «Твоїм іменем», «Барви» та 
«Листя»), то одного разу нагодився і я туди.

Пам’ятаю, у приміщенні редакції Станіслав сидів за низеньким столиком 
якось розважливо. Міцна статура, чорний густий чуб і гарячі, променисті 
очі. Вони допитливо ніби проникали мені в душу.

Я підступився до столу, привітався. 
– Ви хто будете? Що принесли – поезію чи прозу?  – запитав він. А коли 

почув моє ім’я, то записав до книги, що лежала поруч, і сказав:  – Сідай, 
Мишко. Будемо починати.

 Таке привітливе звертання відразу налаштувало мене на позитив, з того 
часу я став регулярно відвідувати студію.

 Заняття проходили цікаво. Після прочитання літстудійцем вірша чи 
оповідання, Станіслав коректно аналізував його, відгукувався про твір, як 
правило, позитивно. Інколи давав поради, але майже ніколи не критикував. 
Після чого відбувалися жаркі дискусії літстудійців, суперечки, інколи си-
палася нищівна критика, яку важко було витримати автору. То були яскраві 
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літературні вечори, справжня творча школа, яку, вважаю, Станіслав Реп’ях 
вів достатньо професійно. На той час він уже мав неабиякий авторитет серед 
чернігівських літераторів, журналістів, з якими працював у «Деснянській 
правді». З перших днів знайомства мене вразив його потужний інтелект, 
невсипуща енергія і любов до літератури, до поетичного слова. Вміння 
привернути до себе увагу. Коли говорив, мова його була м’яка, барвиста, 
завжди переконлива.

 Тож саме ця студія, безумовно, допомогла багатьом нам, поетам і про-
заїкам, утвердитися в літературі. Імена їх сьогодні добре відомі читачеві. 
На скільки пам’ятаю, відвідували тоді студію – Дмитро Куровський, Юлій 
Коцюбинський, Григорій Хандога (саме він був найбільш невгамовний), 
Дмитро Іванов, Ростислав Мусієнко, Василь Буденний, Петро Куценко, 
Петро Дідович, Яків Ковалець. Звичайно всіх уже важко згадати. Ходило 
кілька російськомовних поетів, прізвищ яких уже не пам’ятаю. Інколи приїз-
див із села Володимир Кезля, щоб почитати свої гуморески, а з Ніжинського 
педагогічного інституту студенти – Володимир Сапон і Сашко Cамійленко.

Через деякий час і я наважився прочитати своє коротеньке оповідання 
«Земляк», а брат Микола, який щойно демобілізувався з армії і теж прийшов 
на студію – вірш «Случайность». Мій твір не викликав якоїсь дискусії – ні 
похвали, ні критики я не почув. А ось вірш Миколин Ст. Реп’яху сподобався, 
то похвалив, на відміну від літстудійців, які критично відгукнулись. А один 
із них, здається, Литвиненко його було прізвище, дорікнув Миколі за те, що 
вірш написаний російською.

 У 1972 році у нього вийшла чергова збірочка поезій «Многокутник», 
яку він подарував нам з Миколою на двох з таким автографом: «Славним 
хлопцям Миколі та Мишкові Ткачам з надією на ваші творчі звитяги, з ві-
рою у ваш талан. Ст. Реп’ях. 18.02. 72 р., м. Чернігів».

Якось на одному із засідань літстудії, знаючи, що я працюю інженером-
будівельником на поштамті, Станіслав поцікавився чи не міг би я дістати 
кілька плит ДВП для дачі, яку він розпочав будувати. Я вирішив це питання 
позитивно. Наші взаємини стали більш дружніми. Його ім’я на той час уже 
було добре відоме за межами Чернігівщини, мав серед письменників друзів 
у багатьох куточках України. Тож порадив мені надіслати оповідання до 
Львівського журналу «Жовтень» на ім’я Романа Іваничука, який на той час 
там працював заввідділом прози. З ним у Станіслава були гарні стосунки. 
Згодом з його ініціативи моя новела «Живиця» була надрукована в альма-
насі «Вітрила». Побував я тоді з доброї волі Ст. Реп’яха і на Республікан-
ській нараді молодих літераторів. Мушу сказати, що Станіслав допомагав 
багатьом початкуючим поетам і прозаїкам, але, як мені здається, доти, поки 
талановитий учень не починав перевищувати вчителя.

3 грудня 1976 року в Чернігові сталася вагома подія – було створено 
Чернігівську Спілку письменників України, головою якої став (тоді – від-
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повідальний секретар) Станіслав Реп’ях. Це сприяло пожвавленню літера-
турного процесу в нашій області. Слава активно проводив всілякі заходи 
– творчі вечори, зустрічі з читачами не тільки на Чернігівщині, а й в інших 
областях (в цьому йому допомагав Юлій Коцюбинський, який на той час 
працював кореспондентом-організатором Бюро пропаганди художньої лі-
тератури по Чернігівській області), організовував літературні свята, такі як 
«Чуття єдиної родини», «Над Дніпром, Десною і Сожем», ювілеї видатних 
земляків, встановлював меморіальні дошки. Він любив цю справу і робив 
її справно – робив те, що було дозволено в умовах радянської дійсності, 
безумовно, не виходячи за ідеологічні рамки, не зраджуючи соціалістичним 
принципам.

 На скільки пам’ятаю, Станіслав Реп’ях ніколи не був у опозиції до 
комуністичного режиму, не засуджував, не виступав проти диктаторських 
методів правління. Був членом партії, а пізніше і членом обкому партії. На-
магався співпрацювати з існуючою владою, але не був лояльний до неї, а 
більш компромісний. Не конфліктував з чиновниками, мав багато серед них 
друзів. І завдяки цьому та його організаторським здібностям і громадській 
позиції Станіславу багато що вдавалося на теренах культури відродити, 
зберегти, захистити від свавілля недалекоглядних місцевих вождів. Крім 
того, Чернігівська організація СПУ швидко почала утверджуватися, по-
повнюватися новими членами. Чи не найбільше вона зросла у 80-90 роках. 
Тоді заявили про себе книжками такі нині відомі письменники як Дмитро 
Іванов, Петро Дідович, Петро Куценко, Василь Буденний, Микола Адамен-
ко, Петро Зуб, Таїса Шаповаленко.

 На той час теж побачили світ мої дві прозові книги – «Сонячний полу-
день (1979) і «Світле диво» (1987). Обидві у видавництві «Молодь». Саме 
появі другої певною мірою завдячую Станіславу.

У 1982 році, щоб не віддавати старшу дочку Христину до російської 
школи № 31, яку щойно збудували поруч нашого помешкання, я з роди-
ною переїхав в с. Красносільське Борзнянського району та влаштувався 
на роботу в колгоспі виконробом, де три роки займався будівництвом (там 
спорудив дитячий садок, їдальню, автогараж та кілька житлових будинків 
для переселенців). А коли у 1985 році вирішив повернутися до Чернігова, 
то зіштовхнувся з труднощами – голова не відпускав мене, не розраховував. 
Тоді я звернувся до Станіслава і розповів ситуацію, в яку потрапив. Того ж 
дня він підготував офіційного листа на ім’я голови колгоспу, в якому пові-
домив, що я, як письменник, був направлений Чернігівською організацією 
СПУ в с. Красносільське терміном на три роки, аби зібрати матеріали для 
нової книги на сільську тематику. Тож тепер мушу повернутися до Чернігова 
для написання книги. Цей лист допоміг – голова відразу підписав мою заяву.

Пам’ятаю, коли я, повернувшись до Чернігова, зайшов до Станіслава, 
то він відразу запитав:



153

– Мишко, рукопис нової книги підготував?
Відповідаю:
– Так.
– Ну тоді, старик (він часто так по-дружньому звертався), в понеділок 

їдемо до Києва. Згодом ми побували у видавництві «Молодь», і мою книгу 
«Світле диво» було включено в план на наступний рік.

Мої стосунки з Станіславом Панасовичем завжди були дружні. Я під-
тримував його в багатьох творчих заходах. Бував частенько у нього вдома, 
ділився з ним своїми літературними задумами. Його кабінет завжди був за-
валений великою кількістю книг. Багато класичних творів, рідкісні видання. 
Велика кількість подарованих книг. На столі лежали купами рукописи інших 
авторів, які він постійно редагував. У тих паперах він часто заплутувався, 
не міг інколи знайти те, що конче було б потрібне.

Пам’ятаю, як одного разу я застав у нього Петра Зуба. Після жвавої 
розмови, уже не можу згадати про що йшла мова, Станіслав ураз узяв до 
рук баян і дужим голосом заспівав «Посіяла огірочки низько над водою...» 
Пісню підхопив Петро – і стіни Реп’яхової квартири розступилися. Чарівна 
мелодія розчулено забриніла в моїй душі. До речі, на його слова було на-
писано десятки пісень.

 Я знав, що Станіслав працював баяністом Макіївського сільського клубу, 
а коли навчався заочно на філологічному факультеті Вінницького педаго-
гічного інституту, то працював методистом у будинку народної творчості, 
але до цього не чув, як він співає. Голос був потужний, високий, від якого 
серце завмирало. Потім баян узяв Петро Зуб – співали втрьох інших пісень. 
У Станіслава Реп’яха була щира дружба з Петром Зубом – обидва кохалися 
в пісні. Така ж дружба була у нього і з Юлієм Коцюбинським, який теж 
любив співати, мав гарний голос.

 Після тої зустрічі я пройнявся до Станіслава ще більшою симпатією.
Він не раз бував у мене – і вдома, і в моїй рідній Сахнівці. Було, жартома 

казав: «Село ваше історичне, бо в ньому народилися Ткачі». Пам’ятаю, коли 
у 2001 році ми з братом Миколою виступили з ініціативою відзначити в Сах-
нівці 160-річчя від дня народження нашого земляка, видатного письменника, 
драматурга Данила Мороза,  друга М. Костомарова, то Станіслав підтримав 
таку ідею, організував поїздку, замовив машину. Цей захід пройшов у Будин-
ку культури, де зібралося багато наших односельців. Узяв участь у ньому і 
голова колгоспу П. Соловей, з яким у нас з Миколою були дружні стосунки. 
Микола розповів про нелегку пошукову працю над творчою спадщиною 
Данила Мороза. Я прочитав новелу, присвячену видатному драматургу. 
Станіслав Панасович, вітаючи всіх сахнівців із 160-річчям несправедливо 
забутого земляка, говорив, як завжди емоційно – і про Данила Мороза, і про 
село та людей. А під кінець заходу тепло відгукнувся про нас із Миколою. 

 Як поет і журналіст Станіслав Реп’ях повсякчас намагався проникнути 
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у найскладніші явища життя, в таїну людських думок, оспівував красу при-
деснянського краю, застосовуючи найяскравіші епітети. Він любив нашу 
поліську природу, і в цьому я переконувався не раз.

 Так сталося, що в 2007 році за книгу «Осінні акорди» журі управління 
культури облдержадміністрації присудило мені нагороду Гран-прі. Згідно із 
сценарієм, її вручити мав голова Чернігівської ОДА Лаврик у с. Сеньківці 
на «святі трьох братніх народів», яке ще тоді проводилося. Туди я поїхав зі 
Станіславом машиною, яку надав нам Д. Іванов. Дійство, звичайно, відбу-
валося в дусі радянських часів. Було багато молоді, різноманітних заходів, 
концертів, в яких брали участь українські, російські та білоруські артисти. 
Все те було не нове, не дуже цікаве. Єдине, що нас вразило, – це природа. 
Довкола дрімучі ліси, розкішні галяви, які нагадували княжі часи.

 Отож, коли зустрілися з білоруськими письменниками та обмінялися 
книжками, ми покинули те свято. Та вже, як проїхали кілька кілометрів, то 
завернули край дороги і зупинились у проліску, щоб перепочити та трохи 
перекусити. Я брав із собою пляшечку коньяку, то випили по чарці – «за-
мочили» мою нагороду – ноутбук. Говорили про спілчанські справи, загалом 
про літературу. Станіслав захоплено розповідав про друзів – київських 
письменників. Зокрема про Євгена Гуцала, з яким у нього була міцна дружба. 
Похвалився, що планує писати спогади про нього. А коли зібралися їхати 
далі, то враз сказав: «Ех, Мишко, нема нічого милішого серцю, як побути 
на природі».

 Знаю, що Станіслав дуже кохав свою дружину Тамару, присвячував їй 
вірші, беріг її, як міг – і не вберіг. І коли її не стало, то тяжко переживав 
розлуку, хоч зовні це було майже непомітно. Він був мужньою людиною. 
І своє горе тамував глибоко в душі. Та коли при зустрічі я висловив йому 
співчуття, він ураз обняв мене, з його очей скотилася сльоза.

Саме в книзі «На ярмарок і з ярмарку» він вмістив цикл віршів, при-
свячених своїй покійній дружині. Це болюча лірика, яка хвилює і розчулює.

Не знаю, де страшна межа,
Де грань землі і неба...
Та заспокоїться душа,
Як ляжу біля тебе...

 До речі, книга «На ярмарок і з ярмарку» є однією з кращих, яка побачила 
світ у 2005 році. А загалом, за свої п’ятдесят років творчої праці Станіслав ви-
дав більше трьох десятків книг, більшість із яких він мені подарував. У моїй 
бібліотеці зберігаються з його автографами такі поетичні книги як «Твоїм 
іменем», «Барви», «Листя», «Творці добра», «Синівське» «Чиїсь голоси в 
мені» та інші. А ще ряд публіцистичних творів. Переважна більшість його 
творів – це відгук на ті чи інші події, роздуми про минуле і сьогодення, з 
яких чітко випливає громадянська позиція автора.

 Останні роки свого життя він неодноразово скаржився мені, що його 
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турбує високий тиск, погано бачить. І це заважає йому творчо працювати. 
Однак активності не збавляв. Його постійно обтяжували місцеві літерато-
ри (їх у незалежній Україні стало набагато більше), які щось писали, але 
з граматикою мали проблеми, то несли йому на редагування, він, на жаль, 
нікому не відмовляв.

 У 2010 році Станіслав Панасович потрапив до лікарні, де пролежав 
майже півроку. Відвідував я його майже щотижня, а коли виписався, то 
поїхав відразу на квартиру. Це вже був жовтень, я привіз йому яблук та 
груш зі свого саду, а також лікарських трав для зниження тиску. За ці пів-
року Станіслав дуже здав, якось осунувся, зблід. Шматок сивини у волоссі 
засвітився яскравіше. Ще більш став громіздким, ходити міг тільки по 
кімнаті, бо ступня, на якій зробили операцію, до кінця не зажила. І ще гір-
ше став бачити. Похвалився, що наймає людину за гроші, аби читала йому 
«Літературну Україну». За чашкою чаю Станіслав Панасович бідкався тими 
подіями, які відбуваються в Україні. Найболючіше йому було те, що мову 
нашу витісняють на задвірки.

 Наступного року Станіславу знову стало зле, то довелося лягти в лікар-
ню. Кілька місяців він і цього разу там перебував, але покращання не від-
булося. Мене вражав його стан. Такий міцний у тілі, з потужним інтелектом 
Славко перевівся нінащо. Коли підводився з ліжка, то ледь стояв на ногах. 
Йому було важко говорити, зраджувала пам’ять. Але дух і віру в те, що він 
повернеться до творчої роботи, не втрачав. З якимось дивним оптимізмом 
ділився зі мною планами на майбутнє. І про Спілку, і про журнал, в якому 
він був членом редколегії, мав багато задумів.

 А тим часом у кінці вересня 2011 року в Музеї М. Коцюбинського від-
булися звітно-виборні збори Чернігівської організації НСПУ, на які заві-
тали Баранов та Яворівський. З лікарні привезли в колясці Реп’яха. Він як 
голова Спілки мав звітувати. Виступав Станіслав довго, – більше години, 
– говорив повільно, згадав як він колись з Яворівським чаркувався в «Енеї», 
кинув, поміж іншим, тінь на Іванова, а під кінець висунув на голову Спілки 
кандидатуру Ганни Арсенич-Баран. Проте більшістю голосів головою було 
обрано Д. Іванова. Після чого затіяли фуршет, у якому Станіслав, незважа-
ючи на моє прохання долучитися, відмовився брати участь. Він так і сидів 
сам у тому приміщенні, де проходили збори, доти, поки його не забрали до 
лікарні. Цей випадок і досі мені болить. То був кінець його тридцятилітнього 
головування. Після чого не поминуло й року як його не стало.

 Станіслав Панасович був освіченою людиною. Мав оптимістичний 
характер, досить чітку громадську позицію. В ті, вже далекі, часи кому-
ністичного режиму в розмові міг сміливо сказати про те, що йому не по-
добалося, боліло. Однак дещо консервативний. Не дуже схвалював нові 
віяння в суспільстві, які розпочалися в кінці 80-их років минулого століття. 
Лякливо сприймав демократичні зміни, не вдавався до активних дій у за-
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ходах, спрямованих на повалення існуючого режиму. Таке було відчуття, 
що йому шкода розлучатися з соціалістичним ладом. Проте проголошення 
незалежності сприйняв позитивно, всіляко сприяв відродженню рідного 
краю, захищав нашу культуру, мову, боровся з антиукраїнством. І завжди 
вірив, що в нашій країні настануть кращі часи. У своїй поетичній книзі «На 
ярмарок і з ярмарку», про яку я вже згадував, він писав:

   
  ... Ніде нема ладу...
     Все ж вірю в чистий овид,
     В країну молоду...
     У сум’ятті і тривогах,
     В лещатах роздертя
     Повзе моя дорога
     Із ярмарку життя.
     Ненависті ж не маю,
     Царює лиш любов...
     І десь хтось починає
     Мою дорогу знов...

 Поминуло вже шість років як Станіслав Панасович пішов з ярмарку 
життя, а я й досі не поминаю очима його будинок, в якому він жив на друго-
му поверсі недалеко від залізничного вокзалу, з якоюсь безглуздою думкою, 
що раптом побачу його постать на балконі. Він живе в моїй пам’яті невід-
ступно, так ніби й нічого не сталося, певно, як і в багатьох його побратимах, 
хто мав щастя з ним спілкуватися. Він живе в пам’яті багатьох читачів, 
шанувальників його творчості, бо залишив нам свої книги, свою любов до 
літератури, до рідного краю.

     
  Михась ТКАЧ,

м. Чернігів
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ВІН СТАВ КЛЕНОМ ПІД ЗОРЯМИ

Уряди-годи я спілкуюся по телефону з колишньою однокурсницею Ва-
лентиною Ступак (Білецькою), яка майже сорок років учителює в Ніжині. 
До речі, вона педагог у четвертому поколінні. В останній розмові згадали 
про інститутську літературну студію нашої юності, її яскравих вихованців, 
яких добре знали.

 – А в мене збереглася газетна вирізка з віршем Сашка Самійленка, – об-
мовилася Валентина Іванівна. – Цього вірша я більше не бачила в жодному 
збірнику чи журналі, де друкувалися добірки його творів, і навіть в посмерт-
ній його книжці «Вірші з Ніжина», яку впорядкував і написав передмову 
Володимир Сапон. Я ось прочитаю… Вірш пройнятий тихим смутком і 
світлою зажурою за чимось дорогим, що не збулося.

 – Валю, негайно надішли. Першого липня цього року минуло сорок літ 
від дня трагічної загибелі Сашка. Йому не виповнилося й 27-ми…

Ось ця одна з перших оприлюднених проб пера юного поета, студента 
філологічного факультету:

КАМЕРНЕ
І криком прокривалось,
І ще й плачем зайшлось,
І в мені назвалось,
І цвітом розцвілось
Те диво голубливе,
Ясна моя печаль,
І під весняну зливу
Я кинув слово «жаль».
Хай буде так, як буде!
Забудеться усе.
Минеться, кажуть люди,
І радість принесе
Крізь сумніви, прокляття
І голубливість дум.
На весняне багаття
Я кинув білий сум.
Хай буде! Буде, люди.
Забудеться усе.

Спогади



158 Лiтературний Чернiгiв

Зійде з очей полуда, 
Прозріння принесе.
Не принесе лиш радість
Від весняних дощів,
Не принесе того лиш,
Чого я сам хотів.

 І зараз уявляю: ми йдемо Гоголівською вулицею, взолоченою осіннім 
теплим сонцем і першим падолистом, і Сашко, трохи забігаючи наперед, аби 
краще бачити свого співбесідника, щось із запалом говорить, говорить… Його 
одухотворене вузьке, смагляве лице з глибоко посадженими розумними 
очима і хвилькою смолянистого чуба над правою бровою випромінює не-
підробну приязнь і ласку, на яку такий щедрий погідний день. Сашко дивує 
нас, учорашніх селюків, своїми пізнаннями в царині сучасної поезії, згадує 
творчість забороненого Володимира Винниченка. А в сквері під високими 
липами розповідає про історика і державотворця Михайла Грушевського… 
Я й досі не можу збагнути, звідки він черпав інформацію, що була під сімома 
печатками заборони. Це Самійленко ознайомив нас з нашумілою в той час 
працею Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Сашко вчився на другому курсі, коли я разом з Володею Сапоном та 
Олексою Нестеренком стали студентами Гоголівського вишу, і відразу за-
приятелював з нами. Об’єднала нас, звичайно, любов до художнього слова. 
Але в цій сфері у нас був різний життєвий досвід і творчі надбання. Вигідно 
виділявся Володимир Сапон. Він не тільки встиг спробувати газетярського 
хліба. Ще у восьмому класі його вірш опублікували в журналі «Піонерія», 
а трохи пізніше з’явилася добірка в поважній газеті «Літературна Україна». 
А ще був учасником республіканського семінару школярів-початківців, де 
його помітив відомий критик Володимир П’янов. Я як наймолодший, певна 
річ, більше прислухався, аніж пхався зі своїми римованими рядками. Коли 
ж на літстудії, де я звітував разом з інститутським «метром» Анатолієм 
Мойсієнком, мій скромний доробок рознесли в пух і прах, вирішив більше 
не мучити терплячу поетичну Музу, а взятися за прозу. Мій вибір першим 
підтримав Сашко. А вже мудрий керівник літстудії П. О. Сердюк побачив 
у моїх перших несміливих творчих потугах нахил до дитячої літератури. 
До речі, мої перші оповідання «Бабусин онучок» та «Привези мені, тату, 
сонце», які значно пізніше стали хрестоматійними, народжувалися саме 
на інститутській лаві.

Саме на лекції написав свій перший вірш і Сашко Самійленко. А вже 
склавши наступні, спішив показати нам. Спочатку, звичайно, і в його творчих 
спробах бракувало художньої довершеності. В моєму архіві зберігається при-
мірник обласної газети «Комсомольський гарт» з оглядом поетичної пош-
ти, де знаний лірик Дмитро Куровський аналізує наші з Сашком римовані 
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рядки, вказуючи на їхню недосконалість. Утім мій творчий побратим досить 
швидко здолав коротку дорогу учнівства, його поетичний голос міцнів, 
набирав художньої зрілості. Досить прочитати «Недописаний вірш Тараса 
Шевченка», «Шевченкові коні», «Смерть Василя Чумака», «Ці синьоокі 
сливи у саду» тощо, щоб збагнути силу і чарівність Самійленкової поезії. 

Із глибини десятиліть мені вчувається приглушений голос: 

Коли світанням спалахнуть вуста,
Щоб затужить до болю за тобою –
Тоді ти квіткою переді мною стань 
Або течи рікою голубою…

 З журбою радість обнялася – так можна сказати про поетичний світ 
Олександра Самійленка. У цю формулу, здається, вмістилося і все його 
коротке життя.

 А думками знову повертаюсь у далеку юність.
 У мене – педпрактика, урок української літератури в п’ятому класі. Під-

тримати приходить невгамовний Сашко. Читає дітям вірші свого кумира 
Миколи Вінграновського: 

Ластівко, де не літайсь – 
Мало налітатись вволю: 
Ще народись та удайсь 
В небо, Вітчизну і волю…

Він був звичайним хлопцем, аж ніяк не понурий і «вічно заглиблений у 
себе», добра усмішка гуляла в нього на припухлих вустах, а часом і хитрувата.

Не можу стриматися, щоб не розповісти про один курйозний випадок.
Надумали хлопці покепкувати наді мною – «зеленим» поетом. Серед 

студентів розіграти когось було звичною справою. Так от: зібралися Сашко 
Самійленко, Володя Сапон і Олекса Нестеренко в редакції райгазети, що 
біля міського скверу, і разом з її веселим працівником Анатолієм Бороденком 
під дружній регіт «настукали» перехнябленим друкарським шрифтом на 
якомусь сумнівному видавничому бланку такий текст: мовляв, радіостанція 
«Молода гвардія» звертається до вас, юний друже Володимире, як до одно-
го з яскравих представників інститутської літстудії, з проханням надіслати 
для оприлюднення свої твори…

 Одержавши «посилання», я вирішив показати його П. О. Сердюку. 
Павло Олександрович щось з посмішкою помугикав собі під ніс і раптом 
запропонував:

 – А ви, Володю, візьміть та й надішліть.

Спогади
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Тижнів через два після лекцій дівчата нашого курсу забігали по всіх по-
верхах гуртожитку розшукуючи мене: 

 – По радіо читають Ященкові вірші!
 Уявляю, як почувалися мої жартівники та ще й після того, коли мені 

прийшов гонорар. Ми якраз склали літню сесію, вдома за той гонорар я 
купив собі імпозантного легкого капелюха. Похизувався в ньому недовго. 
Якось Сашко завів мене в гуртожиток до своїх дівчат. Вийшов звідти я вже 
голомозий… Капелюх пропав, скільки його не шукали.

 Сашко «в дошку» був своїм хлопцем, з усіма знаходив спільну мову, мав 
широке коло захоплень, як і належить творчій особистості. Захопившись 
піснею, він згуртував довкола себе ентузіастів із музичного факультету, які 
поклали його вірші на музику і залюбки виконували. Хто тепер їх співає? 

По закінченні інституту хто тільки не побував на Сашковому обійсті на 
вулиці Комунальній у Чернігові, де низенька хатина, мов куріпка, ховалася 
в густій зелені дерев. Немає вже вулиці з такою назвою, тепер вона носить 
Сашкове ім’я. 

 За своє коротке життя О. Самійленко написав небагато. Але написане і 
сьогодні не втратило своєї поетичної свіжості й милозвучності. 

 Востаннє ми зустрілися в містечку Корюківці, де я працював газетярем, 
а Сашко приїздив на весілля до своєї родички.

 В одному з віршів поет пророчо сповістив:

Та забути мені, аж до скону забуть, 
Що вночі я був кленом під зорями,
Бо ж тепер до зірок я скорочую путь,
Бо ж тепер я під вітром не скорений.

Володимир СЕНЦОВСЬКИЙ,
м. Борзна
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ЗОРЯНЕ ВИДАННЯ
Кузьменко Володимир. У всесвіті слова: літературно-критичні студії. 

– К. : Друге дихання, 2018. – 684 с. Фото.

Нещодавно літературознавець і критик Володимир Кузьменко оприлюд-
нив нову книгу з нагоди свого 60-річчя. До однотомника наукових праць 
включено літературно-критичні студії, написані впродовж останніх двадця-
ти років. Окремі з них уміщено вперше, решту переосмислено й доповнено. 

Композиційно книга «У всесвіті слова» 
складається з передмови, п’яти розділів та 
фотоархіву. У передмові «Per Аspera ad Аstra» 
автор зауважує, що «науковець, який береться 
за дослідження поетичного слова, стикається 
з об’єктом, рівнозначним за своєю безмежніс-
тю космосу, – із філологічним всесвітом слів 
і думок: він так само невичерпний, як і його 
праобраз» (9).  Однотомник В. Кузьменка «У 
всесвіті слова» пропонує читачеві авторський 
погляд на мистецьки вартісні здобутки у всес-
віті художнього слова. Отож Per Аspera ad Аstra, 
крізь терни – до зірок!

Розділ перший – «Епістолярна галактика» 
– містить есеї  «Вибрані місця з листування з 

друзями» М. Гоголя як лист у вічність», «Епістолярна форма в творчості 
Тараса  Шевченка», а також монографію «Письменницький епістолярій в 
українському літературному процесі 20–50-х років ХХ століття».

В есеї про «крамольну книгу» М. Гоголя наголошується на потребі ви-
важеного переосмислення її впливу на рух літератури, на стан української 
думки загалом, адже «саме сьогодні, як ніколи, дуже важливо дати зрозуміти 
кожному, що без віри людина просто існує, втрачає себе в цьому світі» (12).

Есей «Епістолярна форма в творчості Тараса  Шевченка» розкриває 
специфіку одного із панівних композиційних принципів репрезентації 
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художнього змісту в творах Т. Шевченка періоду десятирічного заслання 
(«Музыкант», «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не 
без морали»).

Монографія В. Кузьменка «Письменницький епістолярій в українському 
літературному процесі 20–50-х років ХХ століття» (1998, 2-ге вид. 2016) 
до сьогодні має високий індекс цитувань серед літературознавців, однак 
мізерний наклад двох видань (300 та 100 прим.) аж ніяк не задовольнив 
потреб навіть університетських бібліотек України. Саме тому, доповнив-
ши монографію новими джерелами, автор включив її до однотомника «У 
всесвіті слова».

У монографії вчений комплексно розглянув письменницький епісто-
лярій доби сталінізму, його функції в українському літературному процесі 
20–50-х років ХХ ст. На матеріалі приватної кореспонденції М. Вороного, 
В. Винниченка, М. Хвильового, П. Тичини, М. Куліша, М. Рильського, 
О. Довженка, І. Багряного, Б. Антоненка-Давидовича та багатьох інших 
українських митців професор В. Кузьменко дослідив специфіку «діалогів на 
відстані» українських письменників, простежив ґенезу їхнього листування 
у спадкоємних зв’язках з європейською епістолярною традицією.

Науковець називає листи найінтимнішими людськими документами, але 
разом з тим наголошує, що цілісне вивчення письменницького епістолярію 
можливе лише в контексті художніх творів конкретних літераторів, їхніх 
записників, мемуарів, архівних матеріалів тощо. Дослідник стверджує думку 
про те, що листування митців багато дає реципієнтові не лише з погляду 
фактографічного: епістолярна спадщина багатьох українських авторів ХХ 
ст. має самостійну естетичну, художню вартість.

Проведений аналіз літературознавчих джерел засвідчив, що в Україні 
протягом останніх років значно зросла зацікавленість письменницьким 
листуванням. Проте важливою проблемою залишається видання «ціліс-
ного тексту листування», тобто кореспонденцій кожного адресанта і листів 
до нього адресатів, що дозволить майбутнім публікаторам епістолярної 
спадщини митців віддавати перевагу кореспондентським комплексам, а 
не роз’єднаним циклам листів за тематичним або іншим принципом. Пуб-
лікація «стереофонічних» епістолярних видань, на думку В. Кузьменка, 
давно вже на часі.

До другого розділу – «Чумацький шлях» – увійшов «Український 
планетарій»: студії «Палімпсести Миколи Вороного», «Журба і радість 
Олександра Олеся», «Чумацький шлях української поезії», «Планета Ви-
шеславія», «Письменник – нервова клітина нації»: специфіка національної 
самоідентифікації в «Щоденниках» Олеся Гончара», «Люди зі страху не 
можуть творити історію (екзистенційна концепція страху в епічних по-
лотнах Романа Андріяшика)», «Світлиця його серця (Василь Чухліб)» та 
ін., а також «Інтерконтинентальний планетарій»: «Творець енциклопедії 
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модернізму (Джеймс Джойс)», «Рільке і Україна», «З погляду вічності – 
мистецтва (Марсель Пруст)», «„Тропіки” Генрі Міллера», «Родом з планети 
Маленького принца (Антуан де Сент-Екзюпері)», «Бунт особистості за 
самореалізацію в романі Кена Кізі  «Політ над гніздом зозулі» та ін.

Самобутність українського письменства у колі європейських літератур 
розвивали митці, які виводили слово на нові, часто несподівані орбіти 
осягнення світу і буття людини в ньому. «Будь-яка епоха, кожне нове по-
коління читачів прагне по-своєму зрозуміти літературний шедевр. Процес 
творчої рецепції української та світової літератури невичерпний» (10). У 
статтях і матеріалах, що увійшли до другого розділу книги, читача якраз і 
має зацікавити авторський погляд дослідника щодо канонізованих літера-
турних творів.

Розділ третій – «Туманність Андромеди» – присвячено проблемам теорії 
і практики художнього перекладу. Тут автор розмістив статті «Всежиттєва 
праця Івана Огієнка», «Проблема художнього перекладу в літературознавчій 
концепції Павла Тичини», «Хай слово мовлене інакше…» та інші дослідження 
питань перекладацької майстерності й творчої індивідуальності інтерпрета-
тора, відображення національної специфіки першотвору в перекладі тощо.

Проаналізувавши «всежиттєву працю» Івана Огієнка (митрополита 
Іларіона) над перекладом Біблії, перекладацькі принципи П. Тичини, 
М. Ушакова, Гр. Тютюнника, автор книги «У всесвіті слова» зробив висновок 
про те, що «для митця-інтерпретатора кожна нова робота над відтворенням 
іншомовного тексту рідною мовою – це завжди шлях у незвідане – Туман-
ність Андромеди, для якого ніколи не буває готових рішень» (414).

Четвертий розділ – «Сузір’я Дракона» – містить «драконівські» літера-
турно-критичні нариси і статті Володимира Кузьменка про сучасних україн-
ських письменників: «Поезія – це завжди неповторність… (Ліна Костенко)», 
«Солярна тема у творчості Івана Драча», «Світ правди й краси Михася Ткача 
(літературно-критичний нарис)», «Долина дитинства Вячеслава Мальця», 
«Лицар неспокою» (літературно-критичний нарис)» про творчість Григорія 
Штоня, «Обличчям до сонця: традиції модерну і модерн традицій як джерела 
поетики Анатолія Мойсієнка», «Неоімпресіоністична новелістика Любові 
Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці». Сюди ж потрапили 
статті «Справжній українець: штрихи до ювілейного портрета Олекандра 
Забарного» й «Українська русистика: to be or not to be», а також критичні 
етюди про поетичні й прозові добірки в журналі «Літературний Чернігів».

Заключний п’ятий розділ – «Передмови-астероїди, рецензії-метеорити» 
містить передмови В. Кузьменка до книг М. Ткача, Л. Луцюка, О. Щеко-
чіхіної, рецензії на художні та літературознавчі видання сучасних авторів 
останніх років.

Доповнюють уявлення про унікальну особистість літературознавця й 
критика, педагога Володимира Кузьменка світлини із його сімейного архі-
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ву. Зокрема, в книзі вміщено фотографії батьків науковця, старшого брата 
Михайла, шкільні та університетські світлини, зупинені миті, що засвід-
чують його знайомство з поетом Євгеном Євтушенком, дружні стосунки з 
прозаїком Михасем Ткачем та багатьма іншими відомими і менш знаними 
письменниками, літературознавцями, з Надзвичайними та Повноважними 
Послами європейських держав в Україні та ін.

Оцінюючи книгу «Всесвіт слова» в цілому, варто сказати, що вона, без-
сумнівно, буде корисною для науковців, учителів, докторантів, аспірантів і 
студентів – для усіх, хто цікавиться вітчизняною і зарубіжною літературами, 
хто прагне глибше осягнути всесвіт Слова. Це вагомий внесок Володимира 
Кузьменка у справу нашого ментального одужання.

Насамкінець відзначу добре поліграфічне виконання однотомника, 
якісний папір, зі смаком зроблене художнє оформлення, кольорові світлини 
(комп’ютерна верстка та дизайн Олександра Гарачковського). 

Філологічні галактики, сузір’я, астероїди й метеорити Володимира 
Кузьменка наснажують читача величезною духовною силою, бо в осерді 
задуму зоряного видання «У всесвіті слова» та його талановитого втілення 
висока мета – Україна.

Оксана ГАРАЧКОВСЬКА,
    доктор філологічних наук, 

професор Київського
 національного університету культури

 і мистецтв,
м. Київ
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ПОЕТИЧНА ПАЛІТРА ЧЕРНІГІВЩИНИ
Спочатку казали про смерть рок-н-ролу. 

А потім, що вмерла силабо-тоніка (Анвар Деркач)

Нещодавно Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та 
Національна спілка письменників України зініціювали вкрай важливий 
спільний проект, спрямований на те, аби письменники почули фахове 
слово про свою творчість, а літературознавці мали нагоду ознайомитися з 
творчим доробком авторів із різних областей України. Проект «Літературні 
меридіани України» з огляду на мізерні наклади книг і не надто добре функ-
ціонування книгорозповсюдження постає запобіжником відокремленості та 
провінційної свідомості. Візуальний компонент даного проекту – експозиція 
книг письменників, чиї твори подано до розгляду, в стінах Національного 
музею літератури України, у приміщеннях якого і відбуваються ці насичені 
і цікаві зустрічі-обговорення.   

Так склалося, що авторка цих рядків знайомилася з оригінальним по-
етичним доробком Чернігівщини, хоча на «літературному меридіані» було 
місце і для перекладної поезії, і для прози. В полі зору опинилося тринадцять 
авторів, що дало змогу скласти власне уявлення про поетичну палітру краю. 

У збірках і добірках натрапляємо на відтворення народнопісенної  рит-
міки (шестискладовик, дванадцятискладовик, чотирнадцятискладовик) і 
на верлібр. Утім, переважну частку  становить класичний силабо-тонічний 
вірш. Здебільшого ямбічний, хоч не цураються поети ні дактиля, ні хорея. 
Отож чутки про те, що «вмерла силабо-тоніка», слід визнати передчасними. 
Як і про смерть чи то автора (Р. Барт), чи то книги у її паперовому форматі 
(у зв’язку зі зростанням ролі комп’ютерних технологій), чи і читача (про 
зменшення частки прочитаних книг свідчать соціологічні опитування в 
Україні і не лише). Читання – то не дивацтво, хоча книголюб дедалі час-
тіше почувається диваком із притчі поета-старійшини Миколи Адаменка, 
що завершується рядками: «Немов пустеля звідусюди стискала світ до 
п’ятака… / Тут не було секрету: люди не доросли до дивака». П’ятак – це і 
дрібна розмінна монета (символ грошолюбства, що чинить духовний світ 
пустелею), і невеличкий простір, що зменшується, мов клаптик шагреневої 
шкіри, коли довкола так «багато галасу з нічого» (В. Шекспір). У часі галасу 
багато важить тиша, аби почути себе і світ довкола. І  її вартові – поети. 

Дмитро Іванов  вміє слухати душі на порозі смерті. Це простежується і 
в баладах поета («Балада про вредну бабу»,  «Балада про стару вовчицю») 
і в поемі «Монолог 33-го». Поему чинить сильною добре продумана систе-
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ма деталей, що розкриває трагедію очима єдиної зацілілої у сім’ї дитини: 
рослини і дерева (ромашки, козельці, без, тополі); пташка (синичка-мама), 
їжа (булка, хліб, сонця жовток, морелі); смерть (кладовище, яма)  і життя 
(поле, небо) поєднані піснями і музикою. Ота музика на порозі смерті – то 
нагадування про тривання життя і асоціативне посилання до творчості 
М. Коцюбинського і М. Яцкова. Життя України драматичне. Не лише в  
минулому, а і в сьогоденні російсько-українського протистояння на ниві 
культури і не тільки. І про це теж є у Д. Іванова: «Доки іде руїною / Слово 
рідне / в синцях.../  Зорі над Україною – Наших батьків /  серця».  Поетична 
образність рятує Д. Іванова від сповзання в публіцистичність, до якої тяжіє 
поема  Анатолія Шкуліпи «Озноб»,  присвячена тому ж протистоянню.  

Молодий автор Іван Баран у дебютній поетичній збірці верлібрів «Та-
туювання паперу» (2017) існує органічно і неповторно. Як у власному тілі. 
Він відчуває біль від нанесення слів-татý, біль дорослішання. Знає про 
скарб, яким володіє – час: «Є час / Коли замало всього – / років, / вражень, 
/ кохання. / Але ця дрібка досвіду / під лінзою максималізму – /  Велика / 
Китайська / Стіна Самовпевненості». Знає свободу не лише метричну, а й 
життєву. Попри молодість, має «ключі розуміння» (І. Галятовський) найіс-
тотнішого і власний образний поетичний голос. Найяскравіші в образному 
сенсі, як на мене, поезія «Є час», цитована вище, і «Людина дорослішає з 
ключами». Ключ тут символ відповідальності й перепустки на власну тери-
торію, ключів більшає у кишенях з плином часу. Але «зможеш видобути / з 
серця останній, / той, /  який буде потрібний тобі / перед Брамою». 

Окремо хочеться відзначити (поряд з Д. Івановим та І. Бараном) Ніну 
Ткаченко, котру варто означити як поетесу «радості у затінку журби», по-
слуговуючись рядками її вірша «Істина»: «Я балакуча, бо ... німа. / Я – тиша 
і розлогий грім, / Що вміє бути нічиїм. / Я – всепрощення і дуель. / Я – цвіт 
бузку і плач верби, / Я – радість в затінку журби». У сплетінні життєвих 
доріг авторки журба лише відтіняє радість любові, що триває в часі і поза 
ним: «за прозорістю часу – найдовша з доріг. / Не зустрівши ні разу / Ти 
мене так беріг!». 

Така чиста радість – рідкість у поезії для дорослих.  Більш очікувано її 
в поезії для дітей, як, до прикладу, у Володимира Сенцовського, чиї вір-
ші дихають щирістю і первозданним – дитячим і поетичним – баченням 
світу: «Ще сіра чапля зграйку жабенят / Щодень навчає танців біля річки, 
/  Та вже практичний бусол обміняв / Свого бриля на теплі черевички». 
Пейзажна поезія для дорослих не завжди доростає до знахідок, іноді вона 
звучить однотонно і майже без прикрас, як у Михайла Кожедуба, у якого 
лише зрідка зблисне небуденна рима  («жовтець – нанівець») чи образ («У 
зламах ринв зашпортується дощ»).  Але якщо дослухатися до мелодії, яка 
звучить у світі, можна відчути степове привілля, аромати землі, вітер у гриві 
білого коня і дзвони пам’яті про те, що замели сніги, і про те, що збережене 
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серцем, як це вдається Любові Карпенко (вірші «Дзвони пам’яті», «Снігами 
все позамітало»,  «Рай дитинства»).   

 Багато місця пам’яті відведено і у збірці Лариси Ткач «Кришталева 
роса» (2015).  Збірка ця неоднорідна ні за метричним репертуаром (ямби, 
хореї, силабіка), ні за силою поетичного вислову. Найсильніше у авторки 
вийшов розділ «З портрета дивиться у вічність мати», а також ті балади, 
де ліричне переважує епічне («Пам’ять», «Зустріч востаннє»). Часто поезії 
авторки поліритмічні чи з рядками інометричними. Трапляється неточний 
слововжиток через хибний наголос: «У білім танку закружляли пари» (в 
уяві одразу постає танк), а коли б сказати:  «У білому танку кружляли пари», 
уявлявся б танець, танок. 

Збої ритмічні, коли ритм окремих рядків випадає з загальної канви вірша, 
трапляються і в Алли Сокол, авторки елегійного звучання, у якої радість 
постає сном або спомином про померлих батьків чи загиблих синів («Все 
частіше сниться рідна хата», «І знову сльози в Україні»), або згадкою про 
втрачений час («Прилетіли журавлі й лелеки»). Саме тут виникають часті 
зміни метра з хорея на ямб. До прикладу: «На жаль, в тім літі нас вже не 
було».  Невеличке редагування допомогло б зберегти метр вірша і уникнути 
збігу трьох приголосних: «Жаль,  у літі тім нас не було».

Сказане підштовхує до думки, що вірші не завжди слід писати одразу 
начисто, без чернетки.  Втім, як і любов, адже її ми також вчимося, хоча нам 
може видаватися, що вміємо любити. Про це лірик Сергій Дзюба пише: 
«Дивлюся, як дитина із колиски, / Немов чернець, який прийшов у храм. / 
Це – просто дощ. І небо зовсім близько, / Та я йому Твій погляд не віддам»;  
«Я знову вірю, / що то початок: / одразу начисто – / і без чернетки…/  мов 
вогник свічки, / тремтять секунди, / а десь над ними / тремтять уста». 

Колиска і храм – символи чистоти, дитинності. І духовне народження 
можна пережити безліч разів, стаючи невинним, як дитина, нелукавим і прос-
тим. Костянтин Москалець нагадує собі й читачам про особливий час – «час 
довіри до простого» і проголошує: «Всі вимагають неповторності, авжеж; /  
А ти повторення бажаєш і віднóви». Духовного відродження і воскресіння. 

Вірші Чернігівщини різні: одноманітні й різнотонні, радісні й елегійні, 
звичні й оригінальні, вправні й не дуже. У кращих взірцях вони доростають 
до поезії, засвідчуючи, що про смерть поезії – чи то верлібрової, чи силабо-
тонічної – говорити все-таки передчасно. 

 
Надія ГАВРИЛЮК,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
 Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,

м. Київ 
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КООРДИНАТИ ПРОСТОЇ ДОВІРИ І ДОЛЯ-МАЧУХА

Мастєрова В. На тому боці : збірка / Валентина Мастєрова. – Харків : 
Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 224 с.

Художній світ збірки новел Валентини Мастєрової «На тому боці» постає 
як дифузія проекцій: зовнішній подієвий сюжет дисонансний внутрішньому 
світовідчуттю персонажів, які ідеалізують об’єкти любові, позбавляючи їх 
тіней і доводячи до абсолюту. Проникна здатність любові-абсолюту без-
межна, мов рентгенівський промінь, тому оприявнює флюрограму недуги 
особистісної, родинної чи суспільної («Сиродій») і водночас позбавляє 
маленьку героїню критичного підходу й адекватного реагування на дорослі 
рішення. Дитинна упередженість сприйняття – це феномен радісної любові, 
помноженої на наїв сподівань.

Хронологія подій новели нагадує сходження 
снігової лавини, тобто «маленька людина» у сти-
хійному вирі сприймається заручником межо-
вої ситуації, де мусить визначитися із сенсом 
власного життя. Зовнішнім прискорювачем 
самоідентифікації стає втручання соціальних 
служб, вилучення дівчинки з родини і посе-
лення в дитячий будинок. Наївна довірливість 
оповідачки безпомічна перед дошкульними 
образами з боку діда і баби, неусвідомлений 
самозахист героїні блокує тлумачення матери-
ної поведінки в стані афекту, спонукає дівчинку 
копіювати висловлювання «поважної» сільської 
баби, що й продукує вибух «зернятка конфлік-
ту»  – небажання родини опікуватися байстрям. 

Усвідомлення власної інакшості бере початок не з нестерпних обставин 
виживання – письменниця виразила їх немов позасвідомо, акцентувавши 
осердя прагнень дитини – любити тата, який приїздить додому раз у рік, і 
мати змогу «надивитися» на нього. Мотив дитячої чистоти, прощення, світ-
лого прагнення набутися разом і є пуантом іншості в родині, яка, рятуючи 
власне реноме у світі розбалансованих цінностей,  виміщує безсилля на 
дитині, таврує її як гірке нагадування про гріхопадіння. Янгольськи світла 
душа приречена опинитися по «той бік» буденності, за демаркаційною межею 
прагнень вивищитися чужим коштом.
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Іншим способом відчуження персонажа є легковажна втеча від проб-
лемного буття в алкогольну залежність чи хапання за промінчик віри 
(«Клятий»). Зблиск тонкого скальпеля авторки стає рятівним у виявленні 
й психологічній артикуляції проблем, на які немає однозначної відповіді без 
просвітленого погляду гуманіста. Читаю Мастєрову, а відлунює класичне: 
«Найскладніша – людина проста». Її персонажі здаються настільки прос-
тими у своїй пізнаваності, що бракує загальників, аби налаштуватись на 
їхній внутрішній лад чи хаос.

Тяжкі внутрішні боріння людини, яка нібито вже наважилася звести 
рахунки з безглуздим існуванням, отримують імпульс співчуття від бабусь-
молільниць у церкві: вони розступаються перед Клятим, який і материне 
поховання пропиячив, але ж прийшов із розкаянням... Не відступаючи від 
жорсткої правди, письменниця дарує надію на духовне воскресіння людини.

Сказати, що збірка «На тому боці» справила на мене враження – все одно 
що плакати під зливою: нічого не додати до тієї стихії, що, мов воронка чорної 
діри, поглинає думки і почуття в круговерті сільської буденності, оповідженої 
в аскетично-стриманій стилістиці.

Серед стильових особливостей поетики письменниці привертає увагу 
проста на позір манера викладу, превалювання коротких речень, віртуозне 
володіння прийомом навіювання, зокрема, коли нав’язлива думка про смерть 
піднімає погляд персонажа до стелі й натикає його на гак для колиски, по-
вторюючись то запитально, то ствердно, то з гіркотою бачення себе ніби 
збоку («Клятий»).

Об’єкт зображення В. Мастєрової – звичайна «маленька людина», 
окрадена долею, осиротіла душею, часто зневажена, обтяжена складними 
обставинами виживання (як і в романі «Суча дочка», що номінувався 2007 
року на Шевченківську премію). Аби не втратити віру в себе і людяність, 
людина хапається за соломинку, незважаючи на чорторий зневаги, запущений 
як атомний реактор. Око письменниці зосереджене на зблисках самородків 
гуманності, жертовної любові, а отже, надії на відродження. 

   Одним із найсвітліших славнів співчуттю як прояву людяності бачиться 
мені оповідання «За Молохвою». Зі скупої експозиції вимальовується образ 
Сибірячки, яка ще дитиною спізнала виселення родини до Сибіру і єдина 
повернулася звідти. Її замкнутість, самотність передано гранично стисло: 
«Нічого не розказує…». Матеріальну бідність відбито деталлю: утеплювала 
хату на зиму зовні – кукурудзинням. Ця деталь і слугує зачіпкою для роз-
гортання конфлікту – спроби Сибірячки потруїти пацюків, що завелися в 
кукурудзинні, причому конфлікту внутрішнього, бо баба навіть сповідалася 
батюшці в тому, що «побачила муку в очах пацюка», прочитавши в погляді 
і зустріч зі смертю, і вдячність за принесене бабою блюдце з водою, і щось 
невисловлене, бо ж почав ходити за бабою, «наче собача», а одного разу на-
віть врятував Сибірячку від грабіжників.

 Порозуміння і емпатія – штрихи у творенні гармонійного світу, в чомусь 
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казкового, ніби загубленого, бо той світ живе на тому боці Молохви. Автор-
ка навіює думку про зміління колишньої річки, якою нібито ходили баржі 
із золотом. Та не ця інформація важить, а координати світу, де мешкають 
герої. Хіба назва річечки не відлунює Молохом? Хіба суспільство не відчу-
ває вододілу між святими безсрібниками і пристосуванцями до стереотипу 
успішності?

Особливе місце в творчому доробку письменниці посідає твір, який став 
титульним для однієї з попередніх збірок, – «Так плакало дерево». Новела 
присвячена світлій пам’яті батька і, за великим рахунком, батьківщині 
–  рідному селу Сивки, що стало однією з перших жертв Чорнобиля ще до 
введення АЕС в експлуатацію. Мотив дезінформованості сільської грома-
ди, яка традиційно займалася «сродною» працею на землі своїх пращурів, 
артикулюється як закономірність: примусове виселення людей із облашто-
ваного житла і оброблених земель не пояснюється і не обговорюється – се-
лянам доведено план і нереально стислі терміни, пущено чутку про нібито 
необхідність спорудження якогось полігону, хоча насправді відбувається 
цілеспрямований розрив міжособистісних зв’язків, нищення результатів 
тяжкої праці. Гіркою іронією, немов ще однією демонстрацією рядків гімну 
колишнього Союзу щодо руйнації всього до базису, аби потім… відлунює 
пам’ять про ліквідацію села. Будівництво нового дому покладено на плечі 
тих же трударів, окрадених, виснажених, зневірених.

Розкриття хати і рубання крокв за вказівкою чиновника подано стерео-
скопічно: німує натовп, що зібрався, наче на пожежу; знесилено опадає на 
землю мати, приголомшена звісткою, яка застала її за пранням на річці;  
спершись на палицю, шепоче молитву безпорадна бабуся,  а до неї горнуться, 
шукаючи захисту, онуки. Монументальне полотно заціпеніння від страху 
нагадує враження від картини «Останній день Помпеї». 

Пробудження волі до захисту своєї домівки, свого родинного мікровсес-
віту простежується на двох рівнях – мовленнєвому і збройного спротиву, де-
талізуючи їх утратою матір’ю голосу, піднятого супроти владного чоловічка, 
та її відчайдушним хапанням за вила… 

Психологічно стисло, але кінематографічно вражаюче виписано мізанс-
цену конфлікту між селянами і владою, яка асоціюється з образом чужих, 
а її дії  – з кримінальним злочином: руйнуючи дах, «з висоти незадоволено 
дивилися на селян засуджені за злочини, що відтепер стали страхом і карою 
для цих беззахисних людей». Акцентовано спорадичну безкарність владців, 
представник яких  – «чоловік маленький» – ховається за інструкціями, по-
становами, а отже, прагне сховатися від особистої моральної відповідальності 
за замах на гідність простого трудівника, його власність і його право на 
справедливість – селянську долю трощать «ломами і сокирами». 

Найвищою ланкою градації світової несправедливості стає удар блискав-
ки в напівзруйновану хату – таким чином розмисел про беззахисність ма-
ленької людини доведено до апогею: навіть природна стихія усвідомлюється 
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як бомбардир у грі провладних сил. Сфокусувавши  погляд на родинному 
горі, письменниця продукує узагальнення, вказує на детермінованість на-
слідків метою правління чужих – послабити міцність родинно-особистісних 
зв’язків, закорінених у пам’ять роду, розпорошити громаду й нівелювати.

Зображений у нібито буденних ситуаціях образ батька Миколи фокусує 
в собі невмирущі риси народного характеру: працьовитість, вдумливо-дієву 
любов до природи, розважливу непоступливість, мудру чуттєвість. Харак-
тер виявляється в мові жестів батькових рук, в лаконічних діалогах, які є 
результатом напруженої внутрішньої роботи (короткі репліки до матері, 
яка затялася покидати рідну піч і рідні могили; з водієм, що зачепив вербу 
і розірвав кору; з дядьком Василем, який по-споживацьки прицінюється до 
врятованої батьком верби).

Саме в межовій ситуації прощання з домівкою реалізується глибинна 
сутність персонажів, оприявнюючи глибоко емфатичну вдачу батька, чия 
доля уподібнена закоріненістю в рідний грунт до верби – одного з етносим-
волів України. З іншого боку, сцена від’їзду вражає оголеною демонстрацією 
паростків байдужості, які обернуться незворотніми мутаціями, пристосуван-
ством. Доказом цього слугує репліка водія («Он усе пропадає пропадом, а 
ти – дерево. Знайшов, що жаліти») та підступні запитання дядька Василя 
до батька, який обробляє вербову рану («А ти хіба не будеш пилять? <…> 
Однак пропаде»).

Прийомом психологічного паралелізму образів батька й одухотвореного 
образу верб, що «здавалося, просили не кидати їх, бо хто тоді прив’язуватиме 
човни, хто обніме й притулиться щокою до пахучої кори, хто вечорами сплі-
татиме таїну молодого щастя із зеленими, до самої води, вітами» авторка 
поетизує кордоцентризм, що був і лишається домінантною рисою націо-
нального характеру.

Аксіологічний висновок новелістки варто шукати в підтексті: «чужі» лише 
дають поштовх до морального вибору кожного, а викорінення українства – це 
наслідок мовчання, байдужості та пристосуванства «своїх», для кого фізичне 
виживання важливіше за збереження самототожності.

Людське життя – іграшка в байдужих руках. Такий лейтмотив драма-
тичного оповідання «Не той». Доля – мачуха для простої людини, чия 
беззахисність випливає з протистояння інтересів механізатора і голови 
колгоспу з цифрами плану замість серця, у відмежуванні холодної «ляльки» 
в медхалаті пологового відділення від болісних переживань батька про за-
студу немовляти-сирітки, в агресивності пихатих міліціонерів райвідділка, 
які компенсують невдоволення на людині, що підвернулася під гарячу руку, 
і завиграшки забивають до смерті хлібороба, який їх годує. 

Межові ситуації невідступною тінню переслідують Михайла. Лихі пе-
редчуття випереджають звістку про смерть дружини під час народження 
довгожданої дитинки. Проспекцією лиха слугує сусідчин сон про два по-
хоронні вінки.
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Владна система, здається, здатна лише зловтішатися, принижуючи по-
чуття гідності, кпинячи з беззахисного, тавруючи його власними хибами, 
зловживаннями і страхом. Дихотомію їй, причому в площині буденній, 
складає світ співчутливо-людяний, зокрема, осиротілої сусідки Горпини, 
сільського фельдшера, далекої родички Настуні та її чоловіка – світ діяль-
но-відповідальної любові.

Михайло потрапив між жорна системи, а що буде з молодесеньким мілі-
ціонером, який перебуває в системі, – питання риторичне, авторка акцентує 
на безборонності зла і мутаційних метаморфозах по той бік.

Концептуально-образний світ збірки – це віддзеркалене одвічне проти-
стояння добра і зла, правди і кривди, любові й офіри. Письменниця бачить, 
як росте у цьому протистоянні душа маленької людини, тому її персонажі 
лише системі стереотипних уявлень здаються «зайвими людьми», а їхні 
проблеми – надуманими. Скривджена душа, страждаючи і прощаючи, знає 
ціну навіть маленькому щастю – книзі, купленій за копійки, зекономлені на 
шкільних сніданках, дідовим чоботам, які нарешті дали взути, бо зсохлися 
(«Дідові чоботи»).

Огуда – страшна зброя, коли, шукаючи виправдання власному животінню 
без любові до будь-чого чи кого і плекаючи заздрість до носіїв світла краси 
і вірності, посередність прагне сипнути іншості трутизни («Люба»), при-
криваючись нібито канонами суспільної моралі чи навіть Божим письмом, 
а насправді – зловтішаючись чужій долі-мачусі: «Бог таких, як ти, ламає, 
щоб не заважали жити іншим, як самі не здатні». Чому девальвують справ-
жні цінності – народ розуміє: «Яка влада, такі й порядки: хто що хоче, те й 
робить» – однак і сільська громада починає жити за інерцією: мовляв, є кому 
думати і робити висновки. Письменниця простежує витоки, коли створюють-
ся ідеальні умови для підміни цінностей. Власне добу застою В. Мастєрова 
й осмислює художньо, моделюючи  буденну приреченість народу на німоту. 

Не протистояння, а безмежне терпіння й упокореність матері перед лихою 
долею  – домінантний мотив повісті «Мати». Безпросвітня праця в гною на 
фермі й вічне порання в сільській господі, чоловікове пияцтво, грубі докори 
і п’яна хіть, люті побої і безгрошів’я… І раптом – синова правда про неї саму, 
про приреченість ішачити, коритися, бути беззахисною, жаліти у сліпому 
невіданні своїх визискувачів і їхніх пещених синів. Морок безправ’я такий 
щільний, що сільській Марії здається (авторка тонко оперує умовними кон-
фліктами, досліджуючи внутрішню межу, на якій персонаж мусить прозріти 
і зробити свідомий моральний вибір), що навіть Божа Матір із церковної 
ікони ступає прямо на неї. Єдине, з чим героїня не може змиритися, що її 
сина звинувачено в убивстві, а значить, тінь провини падає й на неї, матір, 
бо виховувала, бо не захистила від жорстокого світу. Упевнена, що говорити 
про позачасову актуальність цього твору, як і про символічну метафору укра-
їнської долі, не має потреби – настільки тонко вони перенесені в підтекст.

Художньому світові прози В. Мастєрової притаманні такі віражі, коли 
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святе під позирком суспільних стереотипів викривленої моралі почувається 
ницим, аморальним, злочинним, а його антиподи декодуються суспільною 
думкою (хоча варто припустити, що спрацьовує козацький механізм вер-
бальної презентації від протилежного): «культурна» Галя заохочує цькування 
байстрюка своїми синами, насправді ж хлопці – брати по батькові («Дідові 
чоботи»); «суча дочка» з однойменного роману виявляється ославленою 
непорочною дівчиною, що взяла на себе відповідальність за виховання по-
дружчиної позашлюбної дитини, офірувавши правом бути щасливою і мати 
чисте ім’я. Найдошкульніші образи на її адресу шлють далеко не безгрішні 
персонажі, ба більше – кривдники, причетні до її поневірянь. На героїню 
навішують власні гріхи, бо незатишно мутантам у світі, де поруч засіваються 
відбірні зерна милосердя, співчутливо-діяльної любові, що межує із само-
зреченням. Реалістичне зображення реальних подій немов пропущене крізь 
фільтр довірливо-наївного світосприйняття, наснаженого психологізмом, 
отим дитинним баченням сутності людей і речей, які зривають усі й усілякі 
маски, всотуючи в себе болі персонажів, побачені ніби з найпотаємніших 
закапелків душі, як у Стефаника.

Серед особливостей поетики прози Валентини Мастєрової головною, 
безперечно, є відчуття свого героя на якомусь нейроклітинному рівні, що, 
власне, й засвідчує неабиякий талант Людини і Майстра слова, яким не за-
войовують, а прихиляють до себе читацьку любов. Бо за текстом бачиться 
цілісність позиції письменниці, журналістки і громадської діячки.

Варто зауважити, що цикл оповідань «На березі Хозарського озера», 
створених за останні три роки, має ознаки сказань із містичним нальотом 
(однокореневі повтори, зеркальність синтаксичних конструкцій, інтонаційні 
малюнки оповіді немов самій собі). Оповідання вражають органічною прос-
тою, наївністю, замиловують вродою і вдачею персонажів, водночас оповідачі 
немов дивуються тому, як склалося, що не можуть відвести біду. Та  ніколи 
не ремствують («Чорний кінь»). Із середньовічної забобонності, що глибоко 
пустила коріння в сільський грунт, беруть початок родинні оповідки, схожі на 
легенди. Вирізняє їх особлива репрезентація часопростору, живого, теплого, 
близького, немов читач транспортується в осердя подій завдяки адресації 
діалогічно побудованої матриці («Ось зараз виберусь…», «І не думайте…»). 
Візуалізація простору досягається поступовим уточненням враження сприй-
няття, прийомом зміни ракурсу подачі. Авторка виконує роль поводиря, 
очей читача, не претендуючи на вичерпність («якого року – не скажу…»), бо 
має інші віхи відліку: коли народилася дитина… Народження безгрішного 
створіння як точка відліку нової історії, як надія на нове самоусвідомлення…

                                                                   
  Антоніна ЦАРУК,

                                                                     м. Кропивницький
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ЧИ КОЛЬОРОВІ КВІТИ ДУМ ПОЕТА?
Астаф’єв Олександр. Горіхові револьвери. Лірика. К.: Логос. 2018. 

— 446 с.

В одному з інтерв’ю він уже говорив, що йому нерідко перепадає слава 
відомого письменника, а дехто дивується російському звучанню прізвища 
українського поета... Власне, ми б не починали своїх нотаток з такої конста-
тації, якби не одне, але дуже вагоме «але».

Наші будні, як не прикро, складаються так, що не завжди вдається пере-
читати книжку, яку дуже хочеться взяти в руки. І все тому, що в нашій державі 
уже давненько кульгає на дві ноги розповсюдження видань. Якщо усе було 
б не так, то, напевно, читачі знали б, що «російськість» пана Олександра є 
вимушеною. Він народився у Хабаровському краї Росії, як плід кохання 
покараного сталінщиною росіянина і українки лемківського походження, 
яку безжальні вітри долі закинули на Тернопілля. Очевидно, вони були б 
обізнаними і з тим, що соціальне походження довгі роки переслідувало його. 
Та слава Богу, він не скорився. Став доктором філологічних наук, відомим 
поетом, перекладачем та літературознавцем, який постійно приходить до 
поціновувачів красного письменства з новими книжками.

Та, либонь, уже досить блукати біографічним. Хоч згадуємо про жит-
тєписні віхи буднів, але вони для нас — не важливіші за книжку. «Горіхові 
револьвери» приваблюють справжністю слова. Себто істинністю, через яку 
забуваєш про прикрощі нашого абераційного плину часу.

Отже, бентежність слова? «У синій дзвін небес ворона б’є, і над травою 
кружляють оси». «Та варто лиш зійти в глибінь душі: І там уже підсніжники 
цвітуть». «І море ніжне — ніби клумба квітів, і клумба квітів — кольорове 
море» (Вдатності можна множити, бо їх у книжці вистачає. Ми просто про-
цитували те, що втрапило на очі. І до цієї «невибагливості» з нашого боку 
змусили чарівність слова та переплетення мотивів).

Усвідомлюємо, що натяк на останнє має у собі непростість. І все ж візь-
мемо на себе сміливість виокреслити з них хоча б деякі поетичні мелодії. 
Почнемо з твердження, що у поезії киянина з тернопільським корінням панує 
оспівування абсурду та екзистенції. Точніше, з багатьох віршів видно, що 
автор переступив їхній поріг, натужно крокуючи до смислового прозріння. 
«Усі роки ти не до смерті біг, до таїни життя в світах суміжних», «Я в полі 
сплю, а поле сну мойого сьогодні ширше за глибінь небес», «Дощами пише 
небо мир горішній, до всіх нас прикипаючи очима» (Хіба рядки з віршів не 
свідчать про справедливість нашого спостереження?)
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Та, очевидно, після висловлювання цих міркувань дехто продовжувати-
ме говорити про певну загальниковість суджень. Не будемо сперечатися, 
а спробуємо реабілітувати себе конкретикою. Й наголосимо, що для себе 
універсальність мислення автора знакуємо доторком до мотиву космосу та 
хаосу. Не новий він у літературі, не новий. Але важливішим є не це, а вияв 
творчого індивідуалізму. Адже саме він супроводжує поета. «За ним прийде 
сіяння, що над віком запалить велич божого чола», «Я перший в космос цей 
ступлю ногою, повірити б, лише своїм очам», «Безодня відкривається нато-
мість, в яку не всі заглянути змогли»... І цікаво, що до збагнення цих символів 
щоденності пан Олександр впевнено крокує через розуміння законів руху 
та статики. Безумовно: він виходить із того, що безсилий хоч щось змінити 
у цьому колообігу, але кожна людина має зоставити барву свого існування... 
«І наша доля схожа до світил, бездонної для ока перспективи», «...навпаки, 
пекло його буття, як його читати у тумані?», «Розмотується в мене на очах 
клубок минулих днів і днів майбутніх». Поєднання космосу і хаосу часонурту, 
статики та руху у вимірах повсякденності? Кожен сам може висновковувати.

Мабуть, ми будемо недалекими від істини, якщо ствердимо присутність у 
творах мелодії життя і смерті. Згодні, звісно, з тим, що якісь щемливі нотки 
печальності продиктовані віковим фактором. Так би мовити, бачимо вплив 
індивідуалізму. Але для лірики Олександра Астаф’єва він особливістю відзна-
чається. Мотив антиподності цих понять був і в першій книжці «Листвяний 
дзвін», котра побачила світ майже 40 років тому. Але тепер поет є ощадли-
вішим у слововираженнях. «Не вистачить на світі відер, Щоб перейти води 
межу», «Щезання кожне — це предтеча яви і кожна ява теж немов остання». 
Та забуваєш про вплив літ, коли перед усіма постають чарівні плоди думання 
хоча б у вигляді процитованого. Хіба не захопишся тим, як віршник описує 
почуття щастя і горя, початку і кінця, сімейні цінності і самотність у всіх 
іпостасях. «...І горизонт життя мого похилий стихії рвуть підступні і лихі», 
«То слушним є закон буття: смерть і народження тотожні», «А що уже казати 
тут про смертних, про тих, кого спровадив тлінний світ до берегів, у вічність 
розпростертих, де можна увійти в душі своєї міт». 

Варто сказати і про версифікаторське тлумачення причетності і відчужен-
ня, любов і ненависть. Звісно, з врахуванням особливостей людської історії. 
Особливо помітно це тоді, коли поет оспівує материнство, уявою мандрує у 
дитинство, юність, зрілість і старість. Тут очевидно виникне спокуса ототож-
нити ліричного героя з поетом. Тим паче, що версифікатор відштовхується від 
власних починань. Та не варто, на наш погляд, вдаватися до такого зіставлення. 
Бо поет завжди простує до обширів узагальнення. 

Розмова про творче осмислення мотиву життя і смерті має ще одне від-
галуження. Коли проаналізувати книжку, то стає зрозумілим, що віршар не 
оминає теми миру та війни. Протиставлення має закономірність, бо таким 
воно існує у поетиці. Та є ще й інша очевидність. У виданні знаходимо чимало 
віршів, «народжених» російсько-українською війною. Данина моді? То, чесно 
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кажучи, нас не цікавлять спонукальні моменти, бо на передній план ставимо 
якість осмислення теми. А тут віршівництво Олександра Астаф’єва тішить 
душі. «Висять на гривах яворів порохового диму клапті», «це за відбитком 
своїм грають дула в блакиті. В очі дивляться їм квіти, сонцем надпиті», «та 
Богові — в душі народній жити, вона ж бо для снарядів недосяжна і жодним 
ворогам не запродажна». Як не парадоксально, а тема російсько-української 
війни підтверджує генне походження теми. Ні, це не є прикладом української 
войовничості. Радше риси є ствердженням того, що ми нікому не віддамо 
успадкованого. 

Ви уже, напевно, помітили, що для підтвердження думок, які висловлені 
у попередніх абзацах, здебільшого використано цитати з явними ознаками 
метафоричності, порівняльності та образності. Та це було лише підступом 
до виражальності буквосполучень. Тепер настала пора деталізувати тему, 
яка має дуже індивідуальне забарвлення, але проектується на загальне тло. 

Очевидно, варто акцентувати, що книжка є густонаселеною, якщо мати на 
увазі дерева і квіти, звірі й птахи, зорі й небесні світила. «Чого мені натіши-
тися годі зеленими очима лип і кленів». «Принесе джерело у долонях води з 
трав’яних веремій, щоб досхочу напився сонях і вимилося сонце у ній». «Як 
образ бога молодого вже сходить місяць молодий». 

Приваблює й метафорична гра. «Сад своє лице закрив плащем», «Скине 
сорочку останню десь біля річки явір», «Зелені водорості у воді вже мочать 
ноги свої волохаті», «В саду об поли вдарив вітер», «Нині сонце ще довго у 
вусі буде носити рояль», «Ми на хмарі копали криницю». Гарні метафори, 
правда? Та вони не зачарували б наше сприйняття без своєї органічності у 
контексті творів.

Як і порівняння. «Сухе дерево, як розп’яття нахилилося над водою», «І 
дорога, як звір у шкірі каміння», «І промінь сонця, ніби погляд божий», «Ти 
оплела мене сотнею рук, як молода виноградна лоза», «Моя душа, немов 
скляна струна». А ще ж маємо «вино небес», «сім’ю вогнів», «траву волосся», 
«сіль забуття», «струну душі», «обруч сонця»... 

Мова про виражальний ряд має ще два аспекти: ідіоматичний та афо-
ристичний. Про тяжіння версифікатора до стійких словосполучень можуть 
свідчити вдатності. «Чому велике сонце, як химеру, несуть, куди Макар телят 
не пас», «Давно не бачив смаленого вовка», «Як мокра курка ходить дощ». Чи 
не через них чарівнішають умовиводи з подобизною афоризмів?

...Ці нотатки — лише наші враження. На повноту не претендуємо. Бо 
чи не щодня у наших головах більшатиме міркувань. Упевнені, що вони 
переслідуватимуть читачів після прочитання цієї книжки. Й вони, як і ми, 
цікавитимуться, чи ще порадує автор «Горіхових револьверів»? Бо рвуться 
до літературної справжності, яка тут є.

Богдан МЕЛЬНИЧУК,
Ігор ФАРИНА
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ЯК ПОДРУЖИТИСЯ З ЧАСОМ?

Жив собі хлопчик Женька. Жив – не тужив. Товариським народився. 
Довго не говорив. Батьки навіть думали, що зостанеться мовчазним, 
відстане в розвитку… Однак сталося навпаки: коли він нарешті забалакав, 
то не зупиниш! Був спостережливим і любив розповідати небилиці. 
Зберуться навколо нього дітлахи з усього двору і слухають, порозкривавши 
роти. Взимку він любив спускатися з гірки на поліетиленовому мішку 
та на санках. А як потепліє – в футбол ганяв до знемоги, додому ледь 
добирався… 

Та ось настав час переходити з дитсадка в школу. А там треба сидіти 
та уважно слухати вчителя, не галасувати на уроках. Усе начебто добре, 
однак уставати рано і не запізнюватися до школи – важкувато… Чимчикує 
дорогою,  побачить сороку, зупиниться і слухає, як вона тріщить, – і 
приходить до школи вже на другий урок. Підріс, і проблеми з’явилися 
серйозніші. Математику любив, та от не встигав під час контрольних 
робіт все переписувати з чернетки в зошит. Хоча задачі щоразу хлопчина 
вирішував, навіть кількома способами, проте здавав незакінчену роботу. 

А то ще відволікається – на мух задивиться, куди вони летять. Одного 
разу сонечко сіло йому на плече. І він застиг на місці, не ворушився. Доки 
спостерігав – зненацька озвався дзвінок! Треба вже роботу здавати на 
перевірку, однак він знову не встиг із чернетки переписати. Завдання 
виконав правильно, але не дописав. Оцінка занижена. Звісно, засмутився. 
Але на кого ж ображатися? Хто винен? Сам! З нього слова вилітають легко 
та швидко, а ось повчання матусі й викладача – не запам’ятовуються. 

Не витримав такого Час. Дивився він  на хлопчину і шкода йому 
стало малого. Тож і  вирішив  допомогти. Бо хлопець хороший, але 
неорганізований. І став Час приходити до нього ночами під час сну. 
Спочатку хлопчик злякався, адже сни йому ніколи не снилися і що це 
таке – він не знав. А потім зрозумів і навіть почав лягати спати раніше, 
щоб із Часом зустрітися. Спочатку Женька не міг збагнути, що це таке – 
Час. Здавався він хлопчині великим, всеосяжним, неймовірним і водночас 
легким та рухливим. Але ось Час завів із ним розмову.

Сторінка для дітей
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– Прийшла пора познайомитися ближче, – промовив Час. – Я 
пропоную тобі свою дружбу!

Отож Час почав пояснювати хлопчикові, що треба все робити вчасно, 
не спізнюватися.

– Той, хто зі мною дружить, – завжди встигає! – поважно повторював 
Час. – Адже я – не гумовий, тож урок у школі не може тривати безкінечно. 
Отже, тобі потрібно навчитися правильно розраховувати свої сили. Ти 
зможеш, обіцяю! Я думаю, ти вже знайомий із годинником і розумієшся 
на годинах, хвилинах та секундах?

– Авжеж, – кивнув Женя. І тут же поцікавився допитливо: – А Ви і 
правда той самий дорогоцінний Час?!

– Так, – гордо підтвердив Час. – Це я, власною персоною. Якщо 
людина розуміє і цінує мене – вона щаслива. А щастя – то найдорожча 
коштовність! І якщо навчишся правильно мене використовувати, тобі на 
все вистачатиме часу.

– А як Вас використовувати? – запитав хлопчик.
– Із задоволенням поясню, – привітно посміхнувся Час. – Одне з 

основних моїх завдань – служити людям. Для цього вже винайшли 
годинник, будильник, хронометр, куранти. Люди дивляться на них і чітко 
розуміють, коли необхідно прокидатися, їсти, йти на роботу та до школи, 
а коли й спати пора.

– Уранці я не хочу прокидатися разом із будильником, бо люблю спати, 
– зізнався Женя. – І кудись поспішати мені зовсім не хочеться! 

– Узагалі, друже, я нікого нічого не змушую робити. А тільки нагадую: 
увага – час завершувати… Той, хто не лінується і використовує мене з 
радістю, навіть не потребує годинника, він і так мене відчуває. Але зараз 
тобі вже пора спати. Ти поки подумай над моїми словами, а завтра я до 
тебе навідаюся. 

Наступної ночі, як і обіцяв, Час завітав знову:
– Я тобі, друже мій, розкрию секрет часу. Привчи себе думати і 

говорити: «Я завжди приходжу вчасно», «мені на все вистачає часу», 
«я обов’язково знаходжу на це час», «все в моєму житті відбувається 
своєчасно». Головне, не ігнорувати мене, а увесь час бути разом зі мною. 
Якщо ти так міркуватимеш та говоритимеш, то, повір мені, так і станеться!.. 

 А приснившись утретє, Час вирішив звернути увагу хлопчика на дуже 
важливу і потрібну річ – запас часу.

– Справа в тому, що у всього живого спочатку є такий запас, – пояснював 
Час. – Проте часто люди не завжди раціонально використовують мене. 
Дехто просто спалює час. Витрачають мене на необов’язкові сварки, 
нехороші слова, усілякі бешкети та байдикування. Тоді запас часу в 
них зменшується. І вони за своє життя не встигають зробити того, 
чого прагнули. А це, погодься, прикро! Багато хто займається різними 



179

дурницями! Втім, зрозумій, якщо мене зовсім не помічати, увесь час 
марнувати (тобто кривдити!), я страждатиму, а життя такої людини стане 
нудним і безрадісним. Ось дехто тягне час, зволікає. Так зазвичай роблять, 
коли не хочуть приймати важливе рішення або бояться чогось. Але якщо 
мене тягнути, мов кота за хвіст, я просто деформуюся, хворію, і тоді мене 
вже точно не вистачить! Тому у декого все відбувається невчасно, хтось 
знову не встигає та ще й мене несправедливо шпетить, що я так хутко 
закінчуюся… 

– А якщо навпаки? Ну, коли час кваплять? – поцікавився хлопчик. 
– От скажи чесно – тобі подобається, коли тебе кваплять і підганяють? 

–  і собі запитав Час.
– Ні, – похитав головою Женька.
– Звісно, якщо надто підганяти, увесь час квапити, починаєш 

нервувати, плутати, помилятися…
– Тобто Вам це теж не дуже подобається? І Ви стомлюєтеся, марнієте?
– Так, – зізнався Час. – Закони Всесвіту – єдині і я їм підкоряюся! 

Як не квап дерево, воно все одно ростиме так, як йому належить. Навіть 
прислів’я  наш мудрий народ склав: «Поспішай повільно», «Тихіше їдеш 
– далі будеш», «Квапливість потрібна при ловленні бліх»… Отож час 
треба використовувати раціонально – не гаяти, не тягнути і не підганяти. 
А навчитися відчувати мене так, щоб усюди встигати і бути щасливим!

Хлопчик замислився, потім запитав: 
– Ви мені запропонували дружбу. Хочете допомогти. А що я маю для 

Вас зробити?
– Ну, перш за все – потрібно щиро поважати мене, адже я тебе поважаю 

і люблю. Тому й приходжу у твої сни, – запевнив Час. – Я люблю, коли 
мене планують. Тоді діти знаходять час на виконання шкільних і домашніх 
завдань і на відпочинок: ігри будь-які або малювання, або читання, – 
ну, сам знаєш… Мені дуже подобається, коли мене – Час – проводять 
із користю, і коли про мене говорять: «щасливий час», «у добрий час», 
«хвилини радості». Тоді я стаю по-справжньому щасливим, добрим, 
радісним! Якщо ти ставитимешся до мене з належною повагою, коли 
щиро полюбиш мене, то поступово навчишся планувати час і відчувати 
мене навіть без годинника.

– Я постараюся, правда, – пообіцяв Женя. – Дуже хочу стати щасливим!
– Рости, мій друже, і у інших не забирай час даремно. Запам’ятай, що 

кожна хвилина в твоєму житті має своє призначення. Зумій це зрозуміти!  
Нехай  щастить тобі у всьому!

 Людмила ШУТЬКО
 Українською переклали Сергій ДЗЮБА та Ганна МАДЖУГА
  

Сторінка для дітей
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ВІРОЛОМСТВО МУЗИ
Лаврентій Бородавка (літературний псевдонім Лавр Благородний) – 

корифей. У літературному процесі – більше піввіку. Вірші почав писати у 
шостому класі. Назло вчительці української мови, яка свого учня нібито 
недооцінювала. 

Його вірші відмовлялися публікувати спочатку в шкільній стінгазеті, 
потім – у районній та обласній пресі. Щоб насолити вередливим редакторам, 
видав у місцевому видавництві (директор там – свояк) книжечку «Сонеч-
ко зійшло», згодом – збірочки «І сонечко світить, і дощик іде», «Сонце в 
калюжі», «Сонце в зеніті», «Іду за сонцем», «Лежу під сонцем». 

Квінтесенцією і справжньою перлиною раннього циклу своєї сонячної 
поезії Лавр вважає оці рядки:

І сонечко світить, і дощик іде:
Другої Вкраїни немає ніде!

Тут, на його думку, висока поезія дуже гармонійно поєднується з щирим 
патріотизмом. Тому дошкульну рецензію відомого критика на опубліковане 
підкреслено ігнорував. 

Лавр Благородний завжди дбав про свій імідж. Щоб підкреслити само-
бутність і неповторність, носив оригінальну зачіску, заплетену на потилиці 
косичку (тоді, коли було що заплітати). На людях ніколи голосно не сміявся, 
лише поблажливо усміхався. Слово «поет» в автобіографії писав тільки з 
великої літери, супроводжуючи епітетом «креативний».

Не сподіваючись на швидке і гучне визнання читача, вирішив цей процес 
якось прискорити. Давно омріяного лаврового вінка завбачливо сплів сам. 
Ретельно відбирав прямі й рясні гілочки з ідеально правильними листочка-
ми. Сушив у тіні, щоб не втрачали колір і форму. Витримував під марлею, 
оберігаючи вінок від пилу та мушиної зневаги.

Тепер Лавр Благородний заслужено відпочиває на лаврах. Точніше – під 
лаврами. Ексклюзивний лавровий вінок причепив на килимок над дива-
ном, прямісінько над своєю вже лисою головою, на якій той ніяк не хоче 
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триматися. Зрадливо сповзає на потилицю. А поетові так подобається при-
міряти його перед дзеркалом! Правда, винахідливий онук зарадив справі: 
прилаштував до вінка дужки від бабусиних окулярів.

Щоб вінок не набирався буденних запахів від спітнілої лисини, Лавр 
миє голову фірмовим шампунем. Змішаний аромат дорогої парфумерії та 
лаврового листа дуже подобається його дружині, його єдиній музі, яку, до 
речі, і звати Музою. Муза намагалася претендувати і на свою частку слави 
– хотіла було відщипнути від віночка кілька дефіцитних листочків для хо-
лодцю, та поет вчасно це помітив і одразу присік зазіхання. Віночок сховав 
у потайну шухляду в своєму кабінеті. 

Муза продовжувала надихати поета і тішила його улюбленими супами 
і холодцем. Та той таки відчув щось неладне: заглянув у шухляду, а там – 
лише сплюндрований колючий обідок з уцілілими трьома листочками. Мов 
терновий вінок месії. 

Siс transit gloria mundi (Так минає слава світу).

Валерій ДЕМЧЕНКО,
м. Київ

Гумор
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СИВИЙ ПТАХ

Слова і музика Сергія Дзюби

(пісня з репертуару Чернігівського академічного народного хору 
обласного філармонійного центру фестивалів і концертних програм, 
присвячена батьку автора – Вікторові Гавриловичу Дзюбі)

1. Сивий птах на зиму відліта,
Клекотом прощаючись з селом…
Батьку рідний, де оті літа?
Може, їх насправді не було?!

Приспів:

Хто на скроні кличе заметіль?
Я́к чолом простерлась борозна?
Я візьму натомлений твій біль,
Щоб не нéсла смуток сивина. 

2. Ще вберуться в білий цвіт сади,
Припорошать звідані стежки;
Та на них залишаться сліди,
Що лягли, як прожиті роки. 

Сергій Вікторович Дзюба Віктор Гаврилович Дзюба
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