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МИ ГАРТОВАНІ НА МАЙДАНІ
Вона і літо...
Роки хвилинами течуть,
Немов крізь сито...
Волає тиша
– В чому суть?
Несамовито.
Далека до порога путь,
Лишає сила.
– Пробачте, мамо – всі ідуть...
Благословила.
А зморшки з болю чи від бід –
Життєві бурі...
Отак на ґанку решту літ
Сидіть в зажурі?

Лiтературний Чернiгiв

4
Годила би йому й усім...
Думки роями.
Ще жде колись гостинний дім
Із образами.
Десь на АТО воює син.
Сусіда вбито.
Цвіте шипшина і жасмин.
Буяє літо.
Гуде бджола – А чом? А чом?
Жалі космічні.
...Не претендує ні на що.
Хіба на вічність
16 06. 2015

Доброволець
Він десь пропав зі сторінок Фейсбуку,
Кажуть – убили тиждень чи два назад.
Лайкнув на вірші, наче потиснув руку...
Ти уже знаєш – підеш у військкомат.
Він був поет, але відбувсь як воїн,
Він був веселий, гумор любив і сміх.
Він в сорок п’ять вперше торкнувся зброї –
Просто дивитись більше ТБ не зміг.
Міг депутатом бути чи, може, мером,
Сильний і впертий він би досяг мети.
Був би, як інші – з вікон його «Паджеро»
Світ виглядав би краще, ніж бачиш ти.
Але життя – то не про квіти повість,
Сам добровільно пішов і там помер,
Там інший вимір мають і честь, і совість...
З ним іще троє згоріло у БТР.
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Завтра з ІНЕТу теж пропадеш, навмисне
Не попрощавшись, прямо отак, як він...
Він з монітору руку тобі потисне,
Може, напише звичне своє «Уклін»...
...Ангел затужить у небесах незримо –
Кулю не зможе вбік відвести... А втім,
З рани із кров’ю буде стікати рима,
Певно, найкраща в грішнім житті твоїм...
24.06.2015

«Напів...», або Монолог дозорця
Бліндаж іще не перекрито.
Колючий холод – бо зима.
І ні затяжки не зробити –
Ворожий снайпер не дріма.
І не теплішає від того,
Що десь веселощі й вогні.
Ти тут один стоїш, під Богом,
Але і не шкодуєш, ні!
А час ось так до ранку йтиме,
Думок гірких обступить рать...
Ти на посту, бо побратими
Допоки ти пильнуєш – сплять.
І крук он там часами кряче,
Його ніяк не проженеш –
Хай ангел в небесах незрячих
Усіх крильми накриє все ж.
Кущі – рідкі і непорослі,
Але й таким безмежно рад,
Бо ладаном запахне простір,
Коли о шостій вдарить «град».
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Болить, пече облудне, лживе,
Котре з екранів пре щодня –
Де уживаються щасливо
І бруд, і гроші, і брехня.
А нас? Вінок чи хрест прикрасить?
Чи пощастить – вернуть сини?
А там – медалі і лампаси,
Оркестри, слава, ордени.
Тут обстрілам кінця не видно,
І миру теж – хоч стільки слів.
І правда вже якась гібридна,
Як і війна – також «напів»...
Чи у зневіру впасти маєм?
Граблі вкраїнські – купа ґуль...
І те «напів» усіх вбиває
Сильніше від ворожих куль.
...Почнеться. Зараз. За хвилину.
Уже гуркоче раз у раз...
Молюсь, щоб ангел не покинув
І щоб Верховний дав наказ...
28.12. 2015

Не согріши!
«Згрішити – значить не попасти в ціль»
Отець Іван Рибарук,
парох с. Криворівня
Преться ординське несамовите –
Ми ж лицеміримо, кажем АТО...
Хлопці, не маємо права згрішити –
Цього гріха не відпустить ніхто.
Гинути вмієм – по двоє, по троє,
Вже не потік в небеса, а ріка.
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Цілься, мов маєш останні набої –
Тут ні до чого права щока!
Нам не потрібно ні сурм, ані слави,
Витерпім все – і страждання, і біль.
Лиш би у ворога кулі попали!
Господи, дай – щоби кожна у ціль!
21.07.2015

Пам’ять Крут...
Простір стигне, у мороз закутий,
Час не йде – також замерз, мабуть...
Справа насип, а позаду Крути,
А за ними і на Київ путь...
Там заслін крихкий – студентські чоти
(Але духом нескоримі, ні!)
Проти муравйовської піхоти,
Тих ординців чорних – матросні.
У заброд досвідчені солдати –
Вже гвинтівок щиряться стволи!
А вони не вміли ще вбивати,
Може, й неціловані були...
Господи, зішли підмогу, де Ти?
Дай вернути хлопцям до родин...
Та, як сотник крикнув, – «На багнети!»
Всі звелись в атаку, як один.
Накривала заметіль кривава –
Та набоїв бракло, не снаги.
Тут кричали і «Ура!», і «Слава!»,
І навік лягали у сніги...
Вороги знущалися над тими,
Хто останній не зберіг патрон,
Розстріляли дико – розривними,
Тих, які потрапили в полон...
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Плакали зимові краєвиди –
Навіть час ту рану не задме...
«Душу й тіло...» – як останній видих.
Залп. І другий. Тихе – «Ще не вме...»
...Лопотять знамена жовто-сині,
Їх звитягу не зітруть літа,
Бо вони воюють ще й донині –
Наша Надісторія Свята...
29.01.2016

Побратими
Цей за Україну – без рук,
Той за Україну – без ніг,
А над третім крякає крук,
І ніхто не зна, де поліг.
Цей, без рук, ледь вижив, не вмер –
Ангел виніс його, мав хист,
Підірвався, він був сапер.
А той другий – артилерист.
Батарею їх знищив «Град»,
Перемир’я було якраз...
Додзвонився із дому сват –
Подорожчати має газ...
Як без рук і без ніг, без прав?
Добровольців судьбина зла...
А той третій таки пропав,
Вириваючись із котла.
Хай гріхи відпускає Бог,
Розпач в душі не пустить й зло.
На Майдані стояли втрьох –
Що там втрьох, півсела було...
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Хтось припалить цигарку й дим,
Сльози витре з душі імли...
Совість мучить – із третім тим
Попрощатися не змогли...
12.10.2015

Повернення
Тягне порване сухожилля,
І від крові важчезний светр –
Метр останній неначе миля,
Безконечно безжальний метр...
Не зостатись в ворожих лапах,
До своїх доповзти таки...
Снігу терпко тривожний запах,
І від трасерів світляки...
Розминутись не зміг з бідою –
Куля вжалила на бігу.
Може, зараз повзе зі мною,
Як навиліт – то десь в снігу...
Будеш вдома іще радіти–
Я повзу, адже серце б’є...
Закоцюблий, промерзлий світе,
Добре – ти десь у ньому є...
Нам зарано іще в могили –
Віриш, мамо, відсутній страх...
Наші вдарили – нас прикрили,
Я уже на чиїхсь руках.
Побратима несуть так само,
Витираючи кров з лиця...
Я доповз таки, чуєш, мамо,
Понад силу, як обіцяв.
25.01.2016
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Поранення
Ти, як в дитинстві чи в комі, не чуєш тіла,
Легкість незвична – нічого вже не болить ...
Мабуть, та куля, що не тобі летіла,
Десь перервала світу тонкого нить.
Але свідомість при тóбі... свята Маріє.
Тільки блаженство без часу – лише політ.
Думка пульсує – від захвату шаленіє,
Ледь прочинивши двері у другий світ.
Ти наче річка, з якою сам Бог пребуде –
Він виноградар, що обріза лозу.
Пахнуть війною і осінню дивні люди,
Ті, що воюють там, на землі, внизу.
Там місять глину, певно, там Батьківщина,
Але звільнила куля від всіх тривог...
Ти відчуваєш – Всесвіт один-єдиний,
Він тебе любить – саме любов є Бог.
Він нагадає – в тебе є син і мати,
І знаменó, в крові твóїй руде ...
Бог тобі скаже – рано іще вмирати.
І твій годинник знов на руці підé ..
24.10.2015

Прапор
Прапор – наш ангел,
Крила у нього різні,
Синє і жовте
Поряд на полотні.
Добрий такий,
Небесно-земний,
негрізний,
Мирні небо і жито
На нім одні.
Він не лукавить,
Часами бува святковий –
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Гордо виконує
Місію непросту,
Часом шматований,
В плямах рудих від крові –
Ним затуляли рану
На блокпосту.
Можна під ним
Стояти, а чи сидіти,
Можна клястись
І обіцяти щось...
Можна усоте
Давати якісь обіти,
Потім сказати –
Майже усе збулось.
Він терпеливий, мудрий,
Багато бачив,
Ангел живучий,
Не пам’ятає зла...
Він чудодійний –
Зір повертав незрячим,
Віру у душі
І навіть життя в тіла.
Можна іще перед ним
На коліна стати,
І цілувати
Майже побожно край...
Він незрадливий,
І до кінця, як мати –
Ті кольори
В душу собі вбирай...
Ангел – він знає,
Що і чогó заради,
Вічний, як світ,
Здолає вогонь і дим.
Тільки затям,
Він не прощає зради,
В пам’ять про тих,
Хто чесно поліг під ним.
24. 08. 2015
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ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ
(уривок з повісті)
…Любомир отямився на дачі.
Так у нас поза містами називають окрайчики земель, ближче до лісків
чи озерець, де люди починають закопуватися у землю перед тим, як їх
закопають інші.
Дачники, займаючись самообманом – намагаються переконати себе
та інших, що міняють вид занять і начебто відпочивають та працюють
на себе.
Виграють ті, хто працюють з насолодою і вчасно зупиняються, щоб
замислитися: на біса так убиватися!?
Єдина користь із того – рух. Коли ви щось неквапливо пиляєте.
Щось, а не когось.
Дружина ледве причвалала під вечір у дачний вагончик, присіла і
попросила:
– Зніми, будь-ласка, чобіт, бо уже не можу сама. Мо’ сил не вистачить
і додому добратися,– і випростала ногу.
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…Я, десятирічний, сидів на підлозі зали у нашому новозбудованому
фінському будиночку і стягував черевики з п’яного батька.
Він сидів на дивані. Руки лежали безсило. Напіврозплющеними очима
дивився на мої зусилля. Посміхався. А я з усіх сил стягував його чорні
запилені черевики.
Батько знущався. Він напружував ногу, аби я не міг швидко впоратися
і зірвати взуття з ніг.
Темно-сині шкарпетки немилосердно смерділи. Було літо...
І через п’ятдесят років чую той сморід, який буває, напевне, тільки у
жорстоких чоловіків.
Батько розумівся на вихованні дітей.
Врешті нога ослабла, і мені вдалося стягнути ненависні черевики.
Я знову шмигнув у свою кімнату, аби швидше поробити уроки, щоб
завтра заробити чергові «відмінно». І почитати ще книгу «Пригоди
робінзона Кукурузо».
Але знову почувся владний голос батька:
– Любомир, млять! Сігарєти, спічки, пєпєльніцу!
Батько хотіли курити!
Довго чиркав неслухняними сірниками, а я сидів навпроти на підлозі
і дивився, як батько одночасно боровся з Морфеєм. Він засинав.
Його голова безсило падала на груди чи кудись набік. А потім різко
піднімалася. Найгірше, коли вона валилася назад, на спинку дивана. Тоді
батько починав хропіти і булькати. Він наче захлинався і… прокидався.
Отець Платонович, як він сам себе називав, починав прикурювати
знову.
Куріння однієї чи двох цигарок могло затягнутися на годину.
Уві сні він скреготав зубами. Губи випускали жевріючу цигарку і та
падала на диван чи одяг.
Я підхоплювався з підлоги, де було моє місце охоронця батькового
сну. Як натренований пес, на лету хапав її, аби батько не спалив дім.
Так наказувала мама – слідкувати за п’яним татком, коли йшла працювати у другу зміну.
Я миттю клав цигарку на попільничку і очікував, коли батько прокинеться знов або опуститься на подушку, яку я завчасно підкладав з
того боку, куди він хилився.
Якщо ж татко сповзав і прилипав до подушки, я прибирав сірники,
його улюблену попільничку у вигляді коричневого глиняного черевика,
перекладав усе на стіл біля телевізора та біг учити уроки.
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Перед тим, минулої зими я з молодшим братом і бабусею мало не
вчаділи, коли мама і татко поїхали на храм у село.
Вони розказали, що я мав зробити. Забрати 3-річного братика із
дитсадка, витопити грубу і загвинтити її. А потім прийде бабуся і ночуватиме з нами.
Усе зробив, як казали. Прийшла бабуся. Ми полягали в нашій з братом
кімнаті і закрили двері.
На ранок у мене страшенно боліла голова. У бабусі теж. Брат плакав.
Виявилося, я загвинтив верхню грубку, але не закрив піддувало.
Бабуся на мене не кричала, а тільки ойкала: «Ой, унучок-унучок».
Мама плакала потім і казала, що нас від смерті врятував янгол-охоронець.
Батько уже тридцять років як не курить у ліжку. Помер. Тому я уже
старший за нього на чотири роки.
Зараз, в епоху чорних новин, на години зникаю у безмежних дірах
Інтернету. Там від посилання до посилання можна безкінечно читати,
як під час пожежі горять чоловіки через паління в ліжку або на дивані.
Завжди уявляю, як це могло статися. Моя уява – моє прокляття.
Чому загинули ці чоловіки? Усе просто – у них на підлозі не сидів
маленький хлопчик і не пильнував: коли з вуст випаде цигарка.
…Виснажений роботою, Любомир відчув, як його утомлена і густа
кров почала зупинятися. Вона чи то лінувалася, чи їй усе набридло…
Стомлена, вона почала чіплятися за зустрічні нерівності і клапани,
аби зупинитися, загуснути раз і назавжди. Липла і не хотіла більше йти.
Чоловік почав задихатися.
– Любчику! – пролунав крик.
Чоловік здригнувся і підхопився. Сів у ліжку. Серце калатало. Дружина тихенько посапувала поруч. Завдяки відблиску місяця від бачив
її обриси.
Але ж він тільки-но ясно чув голос померлої матері!
Страшенно хотілося пити. Любомир зайшов у ванну, набрав у кришталевий кухлик теплої води. Випив один. Другий. Третій.
«Якась пожежа трапилася всередині», – подумав він.
Поставив побілілий від осаду мамин кухлик і, намагаючись ступати
тихіше, повернувся до спальні.
Грудень 2018 р.
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***
А що ви робили? – спитають нас внуки,–
В той час, як Вкраїна палала в огні?
В той час, як терпіла пекельнії муки,
В той час, як конала в шаленій борні?
– Чому, як один, всі до бою не стали?
Коли обов’язок від вас вимагав?
Чого ви ганебно ховались, мовчали,
Дивились, як ворог її розпинав?
Що ж скажем ми внукам на їх запитання,
Тоді, як настане рішучий той час?
І чим ми заплатим за всі ті страждання,
Що мусять терпіти вони через нас?
Осінь 1919 р., Кривий Ріг
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Заспівай мені, сину!
Заспівай мені, сину, як дома співав,
тих дзвінких і бадьорих пісень,
щоб я тугу свою та відчай подолав,
що катують мене день у день.
Заспівай про красу, про велику любов,
про відвагу в запеклих боях, –
серце в грудях нехай затріпочеться знову,
як тоді – у минулих роках.
І хай віра моя, мов огонь, спалахне,
забурує надії ручай,
що минеться для нас животіння сумне
і що житиме в щасті наш край…
Усміхнися, мій сину, хоч раз усміхнись
теплосяйно і весело так,
як сміявся ти дома до мене колись,
і промов – «Я, татусю, козак!»
Хай зігріє мене той твій усміх ясний
і відкриє незнану ще путь,
хай кошмарні і чорні розвіє він сни,
що спокою мені не дають.
І слова, і той усміх повернуть нехай
світлу юність і силу мою,
щоб я зміг ще боротись за Рідний наш Край,
як колись, і співати в бою.
1964 р.

То нічого…
То нічого, що срібло вкриває
давно голову рясно твою,
то нічого, що літо минає, –
має й осінь принадність свою.
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То нічого, що в лісі і в лузі
спів пташиний поволі затих,
то нічого, що зраджують друзі, –
друзів матимеш кращих, нових.
То нічого, що бурі й морози
у саду твоїм квіти поб’ють,
все нічого… Тамуй тільки сльози,
не лишай тільки обрану путь.
1964 р.

Бродить осінь…
Мов приблуда, бідна, боса,
у дрібних сльозах,
бродить осінь жовтокоса
по полях, лісах.
Рве, шматує їй убрання
вітер-вітруган,
сонця промені останні
поглина туман.
Бродить осінь без дороги,
суне навпростець,
горне вітер їй під ноги
золото й багрець.
Бродить осінь, тужить нишком,
дивлячись удаль,
свище вітер злий опришком,
сіє сум і жаль.
Стогне вітер, виє звіром,
лютий, навісний.
та цвіте у серці віра
в поворот весни.
1964 р.
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Споглядання природи
1. Лежу горілиць…
Лежу горілиць під вербою,
дивуюсь мудрості Творця,
а навкруги і наді мною –
чудес без краю, без кінця!
Усіх не можна їх збагнути,
словами їх не передать,
бо людський розум ще закутий –
не в силі їх, усіх, сприйнять…
Ось квіти криють килимами
широкі луки і поля,
сповита мрійними гаями,
у млості ніжиться земля.
Ну хоч би квіти тільки взяти,
приємний цей і дивний дар!
Як може так їх змалювати
відвічний Чарівник-маляр?
А ось струмочки мелодійно,
собі, воркочучи, біжать…
Ось два метелики надійно
кудись, закохані, летять.
Усе чудове тут, прекрасне,
та думка раз у раз летить
туди, де Сонце сходить ясне,
де Край мій стоптаний лежить…
2. Дивлюсь на небо…
Дивлюсь на небо сіросинє,
повітря ж – грає і гуде…
Розкидав пера хтось страусині
по небу білі де-не-де.
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Вони такі якісь прозорі,
такі легесенькі й пухкі,
а по краях – високі гори,
між ними урвища стрімкі…
Дмухнув вітрець – і небо криють
химерні палаци якісь,
чудові квіти пломеніють,
а далі – смутком повились…
Ось ніби крила соколині,
а потім зміни ще і ще:
вже збились купами і линуть
і десь розіллються дощем
аж над моїм невільним краєм:
напоять ниви і сади,
щоб він багатим урожаєм
пишався, як і завсігди…
Радіють, тішаться там люди,
що смерч кривавий трохи стих…
Та тисне жаль, що вже не буде
мене ніколи серед них…
1964 р.

Приснилося…
Неначе був у рідному селі,
вузенькі бачив піскуваті ниви,
ходив зажурений по тій землі,
де був колись веселий і щасливий…
І незабутній бачив батьків двір,
давно згорілий, і стареньку хату,
мені вклонявсь низенько осокір,
сріблястий велетень, старий, крислатий…
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До сліз зворушений на все дививсь,
від мрій і спогадів солодких п’яний:
навколо славсь, сміявся і ятривсь,
як мед пахучий, теплий день весняний.
Пастівником будяччям рясно вкритим
(обабіч там цвіли чужі сади),
ходив, блукав немов несамовитий,
дитячих ніг своїх шукав сліди.
Хотів знайти загублене навіки:
юнацьких мрій чудово-дивний сад…
Та не течуть назад ніколи ріки,
І юність теж не вернеться назад…

В житті панують зміни безугавні,
і має все початок і кінець,
не завжди бо за наші вчинки славні
на нас чекає лавровий вінець.
1963 р.

ТРИ ДНІ

Бувають дні, що починаються просто і звичайно, як і всі попередні:
сходить сонце, дзеленчить будильник, людина схоплюється з ліжка, снідає і поспішає на працю. По дорозі з приємністю вдихає на повні груди
свіже ранкове повітря, не чекаючи нічого особливого. І несподівано часом
стається щось надзвичайне... Тоді так прозаїчно початий день стає в житті
людини незабутнім. В житті ж нації такі дні стають історичними...
Про такі три дні можу коротенько розповісти тут.
* * *
День перший
Звичайний жовтневий день 1918 року. З півночі повіває прохолодний
вітрець, зриває з каштанів жовтаве листя і недбало розтрушує по шумливих вулицях нашої прекрасної столиці, завороженої злими чаклунами
царівни, що прокинулась недавно від вікового сну і зачудованими очима
несміливо поглядає на світ Божий.
Повз будинок Київського губерніяльного земства ні пішому не пройти,
ні комонному не проїхати. У щільних лавах стоять поважні мешканці міс-
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та. Рясніє селянами й робітниками. Багато в сірих уніформах, а найбільше
безжурного юнацтва – студентів і студенток вищих учбових закладів.
На балконі другого поверху з’являється людина в досить потертому
«френчі» з гладко зачісаним набік темним волоссям.
– Петлюра! – покотилось по лавах.
– Українці! – починає людина у френчі.
І все ущухло. Навіть пустун-вітрець причаївся, прислухається...
І, як потік гірський, полилася бадьора промова. Вогняні слова запалювали серця присутніх, погляд сіро-сталевих очей пронизував кожному
груди, зазираючи в душу аж на самісіньке дно.
Перед духовим зором кожного з слухачів одна по одній пливли картини
тяжких страждань рідного краю в чужинецьких кайданах. Владно виринали невідкладні завдання: за всяку ціну розбити ті кайдани, звільнити
поневолений віками багатомільйонний народ...
Ось десятилітній хлопчик настирливо шарпає за полу свого тата, хоче
сказати, мабуть, щось дуже важливе. Але татусь механічно відгортає його
від себе рукою і не може відірвати очей від промовця, аж поки той зникає
з балкону.
Довго лунають гучні оплески і «Слава!»
Нарешті, натовп поволі тане.
– Ти знаєш,– у захваті звертається чорнявий юнак до русявого,– коли
б він сказав: «В огонь!», то не замислився б ні на хвили...
– Атож! – не дослухавши, перебиває замріяний русявий.
* * *
День другий
Листопадовий день, правдивіш – вечір, того ж 1918 року.
В одному з київських театрів повнісінько люду. Ішла п’єса, як не зраджує пам’ять, Людмили Старицької-Черняхівської «Останній сніп», що
мала безперечний успіх.
Закінчилась перша дія. Упала важка завіса. Стихли рясні оплески.
Затарахкотіли стільці. Зачовгали глядачі підошвами, лагодяться у фойє
до буфету. І раптом – могильна тиша. А серед тиші там і там по залі приглушене:
– Петлюра!
– Петлюра!
Звільнений того самого вечора з наказу гетьмана Павла Скоропадського з в’язниці, він, не заходячи додому, з’явився просто до театру, щоб
побачитися з потрібними йому людьми й поговорити про справи, яких
не можна було зволікати.
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Усі присутні, як один, зірвавшися з місць, звернули погляди на прохід,
яким, приємно посміхаючись, простував до сцени недавній «політичний
злочинець».
З першого ряду назустріч йому йшла Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська. Зустрівши приблизно серед зали, щиро привітала і поцілувала в думне, високе чоло.
Тим часом підійшли інші друзі. Радісно привіталися і перекинулися
кількома словами. За якусь пару хвилин, оточений однодумцями, Симон
Петлюра рушив до виходу.
І тут без жодного знаку торохнув грім бурхливих оплесків, довго, довго
гримів, не стихаючи. Ніколи і ніде, здається, не було таких голосних громів
по театрах. Ні геніальна Елеонора Дузе, ні наша не менш геніальна Марія
Заньковецька не могли їх зродити своєю чарівною грою.
А за два дні в Білій Церкві народилась Директорія, хрещеним батьком
якої був Симон Петлюра. Того ж самого дня почався на Київ наступ Січових стрільців. Командував ними полковник Євген Коновалець, пізніше
командир Осадного Корпусу і комендант здобутої столиці.
* * *
День третій
Грудневий день того ж таки 1918 року. І знову з Півночі віяв на цей
раз не вітрець, а сердитий вітруган, віщун кривавих бур, що й досі не
вгавають на наших землях.
З самого ранку старий Київ ретельно прибрався в золоті тризуби й
жовтоблакитні прапори, обвішався дорогими старовинними килимами,
гаптованими плахтами й рушниками, різними гаслами й плакатами, портретами великих гетьманів і пізніших національних героїв.
Незважаючи на сніг і холод, на вулицях, а надто на вулиці святого Володимира, сила-силенна старих, молодих і навіть дітвори, як то буває тільки на Великдень. Усі усміхнені й веселі, бо ж чекають на в’їзд жаданного
нового уряду, що прибрав собі незвичайне і грізне імення – «Директорія»!
Ось здалека показалися колони кінноти, піхоти й гарматні дивізіони.
За військом – уряд. З усіх сторін лунало радісне «Слава»! З деяких балконів летіли коням під ноги квіти. На Софіївському майдані Директорію
зустрічало вище київське духовенство в повному складі, у світлих ризах,
з хрестами й корогвами.
Військо вишикувалось по берегах майдану в правильне каре. Біля
пам’ятника великому гетьманові України Богданові Хмельницькому стали
члени уряду й духовні особи. На майдані і прилеглих вулицях – статечні
громадяни столиці, представники різних установ, інституцій і делеґації
від інших міст держави.
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Почався вдячний врочистий молебень. Загули дзвони Святої Софії, до
них долучились дзвони інших, тоді ще незруйнованих, церков київських.
Усі ревно молилися: дякували Богові, що поміг відродити Батьківщину,
просили захистити її від усього лихого.
Гомін дзвонів, далекі вигуки «Слава, Слава», натхненні слова молитов
і пахучий дим з кадильниць гойдались над містом, зливалися в могутню
симфонію, що линула в небо.
В’їзд Директорії до Київа воїстину був величний!
Його можна порівняти хібащо з в’їздом непереможного Богдана 1649
року. До речі, подібність була разюча, бо парадом командував неперевершений творець гетьманських образів високоталановитий Микола
Садовський. Зодягнений і заґримований під Хмельницького, з гетьманськими клейнодами в руках, він з маєстатичною гідністю їздив по майдану
баским огирем.
Потім багато палких промов членів Директорії, політичних і культурних діячів, привітання від різних делеґацій і, нарешті, промова Головного
Отамана Симона Петлюри — визнаного вже й тоді провідника нації, яка
рішуче заявила цілому світові:
«Годі скніти! Хочу й буду вільно жити нарівні з іншими народами!».
Він кликав своєю промовою усіх свідомих стати до зброї, він посилав
уже сформовані полки на кордони Держави боронити її незалежність.
І вони пішли... Пішли на Крути, у Перший і Другий Зимові Походи,
гордо несучи в руках бойові прапори, а в спраглих серцях своїх — непохитну віру в перемогу.
* * *
То нічого, що багатьох із них уже нема серед живих, а сам Натхненник,
підтятий підступною ворожою рукою, давно спочиває в чужій землі...
Люди мруть, ідеї ж – невмирущі! Поріділі лави старих ветеранів, поповнені новими силами й підтримувані цілим українським народом, не
спиняючись, ідуть далі і таки дійдуть до світлої мети!
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ВОЯК ЗАЛІЗНОЇ ДИВІЗІЇ І ПОЕТ,
або Як я знайшов родича
Усе почалося з обласного радіо. Телефонує троюрідна сестра Оля:
«Ти чув – радіо про нашого родича розказувало?!» Я недовірливо –
якого ще, мовляв. Каже – про поета Варфоломія Кириленка, що родом
із Хлоп’яників нинішнього Сосницького району. Тут я вже зовсім розсміявся: «Ну, про такого вперше чую – от іще вигадала родича…». Проте
Оля розказала, що її прабаба Варка розказувала, що це її рідний брат
і він приїздив після війни (певно, за часів хрущовської відлиги), а в
сільраду родичів викликали і попереджували не спілкуватися з «антирадянщиком».
Довідка.
Вікіпедія давала інформацію дуже коротко про Варфоломія Кириленка: «Варфоломі́й Гаври́лович Кириле́нко (25 серпня 1893, c. Хлоп’яники,
тепер Сосницького району Чернігівської області — після 1942) — український поет, перекладач. Закінчив Криворізьку вчительську семінарію.
Був редактором криворізької газети «Вісті» (1920).
Навчався 1921–1924 в Кам’янець-Подільському інституті народної
освіти. У цей період у Кам’янці-Подільському був редактором літературного журналу «Буяння», працював літературним редактором у газеті «Червона правда». Разом з Іваном Дніпровським, Захаром Кицюком
очолював кам’янецьку філію «Гарту». 1942 вивезено з Кривого Рога на
примусові роботи в Німеччину. Подальша доля невідома».
Та ж баба Варка згадувала, що був Варфоломій майстровитим – у селі
мало не крила зробив, щоб літати. А після війни приїздив з дружиною
– тож його сліди явно треба шукати ще в 60-х роках навіть.
Проте всі мої подальші пошуки зупинились – ніхто зі знайомих
діаспорян нічого не чув про такого поета, жодних його збірок нема, все
– можна пошуки згортати.
Проте, Бог не без милості – козак не без щастя: читаю прекрасну
краєзнавчу книгу Григорія Гусейнова «Незаймані сніги» і раптом згадка про Варфоломія Кириленка в часі війни у Кривому Розі. Я й набрав
домашній телефон автора. І тут – фантастика: Григорій Джамалович не
тільки «щось знає» (як я слабо надіявся) про мого далекого родича, але
й дружить з його сином! Як це може бути?
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Виявляється, сліди Варфоломія обриваються в довідниках тому, що
після війни він змінив ім’я і прізвище, щоб убезпечити родичів в окупованій комуністами Україні. І жив, помер та похований у Торонто 1965
року під псевдо Павло Степ. А його син, Микола Гавриш, живе у Канаді.
Григорій Гусейнов дав його «омелькову адресу», і електронна пошта
зв’язала нас. Фантастика на цьому не припиняється – виявилося, що
Микола Гавриш (ще одна зміна прізвища) довгі роки був читачем нашої
газети «Сіверщина».
Звісно, я зразу ж написав нововиявленому родичу. Спочатку пан Микола доволі скептично поставився до моєї версії про наше родичання. Та
й його легко зрозуміти – пише якийсь чоловік з далекої України, в родичі
набивається, ще мо’ й долари буде просити… Я вже й сам засумнівався
у родичанні, тим паче, що все базується на переказаних мені розповідях
прабаби Варки, яку я чи й знав – вона жила не в моєму селі.
«Під час останньої війни (а також і пізніше) наші люди через брак
справжньої інформації були здані на різного роду чутки, припущення
чи взагалі витвори чиєїсь уяви, – писав мені делікатно Микола Гавриш
з Торонто. – І це доводилося спостерігати на кожному кроці. А чого
тільки не розповідали про тих, кого не було близько! До такого міту, чи
леґенди, доведеться, мабуть зарахувати і розповідь Вашої баби».
Мене це, звісно, трохи зачепило, тим паче, що, крім інформації, мені
від нового родича не треба було нічого. І я переказав розповідь баби
Варки про майстровитого її брата, що до велосипеда крила приладнав.
І тут мого візаві наче пробило: «Щойно згадав, що у Варфоломія була
ще й старша сестра. І таки Варка! Жила вона на хуторі за селом.
Також, немов крізь сон, пригадую, що він справді мріяв змайструвати
крила, щоб, з’їжджаючи з горба вниз на велосипеді, який він сам зробив
з двох старих коліс від прядки, підноситися в повітря. Розповідь про велосипед я пам’ятаю досить чітко. Тому можливо, що ми з Вами у якійсь
мірі справді родичі!».
І вже його накриває хвиля спогадів з тих далеких часів, а в листах до
мене звертається: «Дорогий родичу!».

Як із Варфоломія стати Павлом
Звісно, я зразу ж запитав про зміну прізвища – як Варфоломій Кириленко став Павлом Степом. Відповідь була прогнозована: «В ті далекі
повоєнні часи совєтська аґентура нишпорила по всій Европі, а особливо
по переможеній Німеччині, вишукуючи советських громадян, щоб їх покарати. Тому тисячі таких громадян масово міняли свої дані: прізвища,
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національність і т. д. І в більшості випадків такі засоби допомагали, бо
інакше наша діяспора не була б така велика!»
А згаданий письменник Григорій Гусейнов вивів мого родича навіть
у романі «Одіссея Шкіпера та Чугайстра». Ось як він сам про це розповідає: «Чоловік із Торонто, Микола Гавриш, мав як і головний герой,
15 років на початку війни. Але це придбане прізвище. Так само, як і
Варфоломій Кириленко, діяч криворізької «Просвіти» часів окупації,
лежить зараз в Торонто в могилі під чужим ім’ям, бо все життя боявся
переслідувань КДБ. Кириленко став прототипом батька Шкіпера, в
моїй книзі хлопець, як справжній син українського поета, при наступі
радянських військ тікає з України в Німеччину. Кириленко колишній
петлюрівець, який переховувався на Херсонщині. З рідної Чернігівщини
він привіз пса Чугайстра».

Біографія у викладі сина
Микола Гавриш так подає біографію свого батька: «Варфоломій Кириленко походив з родини малоземельних козаків. Любов до літератури,
що зародилася в ньому ще з молодих літ, познайомила його з «Кобзарем».
Вплив Шевченка та юнакове найближче оточення скоро викликали в
ньому сильне почуття національної свідомости, що залишилося з ним
протягом цілого життя.
Несприятливі економічні обставини скоро змусили його залишити
рідне село у 14 років і працювати по різних копальнях Донбасу.
Писати Варфоломій Кириленко почав рано. Перші його вірші, що не
збереглися, торкалися, головним чином, місцевих подій.
Під час Першої світової війни він служив у діючій армії на різних
фронтах – від Північно-західнього до Румунського. Після подій 1917
року він зайнявся українізацією тих вояків-українців, що служили в
його частині, та брав участь в Українському Військовому З’їзді в Одесі,
а пізніше в Києві.
Згодом Варфоломій Кириленко повністю включається у визвольні змагання. Як вояк Залізної дивізії УНР, бере участь у повстаннях
проти Денікіна та большевиків. Також допомагає звільнити Київ від
російських прихильників гетьмана Скоропадського. Одночасово веде
роз’яснювальну та просвітянську роботу по селах Херсонщини.
Як студент Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету, згодом переіменованого на Інститут Народньої Освіти, він
редаґує перший в Україні літературний журнал «Буяння», бувши на
той час уже членом провінційної філії літературної організації «Гарт».

Післямова

27

Закінчивши історико-філологічний факультет, після короткого періоду вчителювання, Варфоломій Кириленко працює по різних видавництвах, головним чином у Харкові – тодішній столиці України. На посаді
літературно-мовного редактора він працює у Державному Видавництві
України, де редаґує поезії інших поетів, а пізніше, в кінці 1920-х, на початку 1930-х років, стає літературним редактором журналу для молоді
«Червоні квіти», газети «На зміну» та інших журналів.
У Харкові він не залишається осторонь бурхливого літературного
життя столиці, а стає одним з фундаторів Українського Товариства
Драматургів і Композиторів (УТОДІК). Був також членом харківського
Місцевкому письменників, передвісника пізнішої Спілки Письменників
України.
З осени 1941 року Варфоломій Кириленко відновлює літературну
діяльність, перервану утисками совєтської влади, публікує поезії в місцевій пресі, продовжує культурно-освітню працю по селах Херсонщини
та один час стає головою «Просвіти».
Опинившись в Німеччині в 1942 р., він працював вантажником на
різних баржах. Праця була надзвичайно утомлююча і не по його силах.
Та й ставлення німців теж не було найкраще. Тільки щасливий випадок
та добрі люди допомогли йому влаштуватися на працю в невеличкій
українській редакції, що мала б видавати матеріял для українців, що
були на роботах у Німеччині.
Він пережив усі бомбардування Німеччини. Багато хворів, довго
лежав по різних шпиталях. Після закінчення війни очолив таборову
друкарню в українському таборі для переміщених осіб, брав участь у
публікації таборової газети та видав кілька книжок і журналів.
1945 р. в таборі Гайденав видає збірник «Симон Петлюра», присвячений пам’яті Головного Отамана, а 1947 р. – великодній журнал для
дітей «Писанка» та три частини «Українських народніх казок». Свідомий
свого обов’язку колишнього вояка армії УНР, вступає до комбатантської
організації.
Перебуваючи в Англії, Варфоломій Кириленко стає членом СУБу
(Союз Українців Британії), продовжує займатися поетичною творчістю
і бере участь у громадському та церковному житті православних українців у тій країні.
У Канаді він продовжує письменницьку діяльність, співпрацюючи
в українських періодичних виданнях – журналах «Нові дні», «Молода
Україна» та газетах «Наша мета», «Вільне слово», «Українські вісті»,
«Новий шлях», «Український Прометей». Також редаґує журнал «Молода Україна».
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Працюючи в літературі, в Торонто він продовжує брати діяльну участь
в Українському громадському житті та стає членом СУЖЕРО (Союз
Українців, Жертв Російського Комуністичного Терору) і Союзу Бувших
Українських Вояків. Варфоломій Кириленко один із співзасновників
мистецького стоваришення «Козуб».
За останні роки його життя він підготував до друку кілька збірок поезій, історичну поему «Три дороги» («Попереду Дорошенко»), леґенду
«Кісмет», а також видав казку «Брати-вдовиченки».
У його творчості помічається нахил до алеґоричности й казковости
з певним відтінком дидактики. Уболіваючи за долю його рідного краю,
він все ж не втрачає оптимізму й вірить у краще життя для України.
Недокінченою залишилася його автобіографічна повість».

Козацька натура
У 1914 році, коли розпочалася Перша світова війна, були мобілізовані
всі 21-річні чоловіки. Хоч Варфоломій у той час працював на Донбасі,
йти «до прийому», як тоді казали, йому довелося в рідних краях. Можливо, що реєстраційна комісія була в повітовому містечку.
У всякому разі, він, як уже свідомий на той час українець, вирішив продемонструвати урядовим чинникам незалежне ставлення
хлоп’яницьких козаків до офіційних порядків. З цією метою він підмовив
молодь, що йшла з ним до приймальної комісії, одягнути підкреслено
українське народне вбрання, з вишитими сорочками, сірими баранячими
шапками, широкими кольоровими поясами та українськими піснями,
супроводжуваними гармошкою.
«Поява цілої громади новобранців у такому небаченому досі вигляді
здивувала прийомну комісію. У ті часи покликані до війська не мали
права вибору – їх, не питаючи, просто призначали до певного роду зброї
(найчастіше до піхоти)», – писав Микола Гавриш.
Але в даному випадку голова приймальної комісії, один з найважливіших державних діячів Чернігівської ґубернії, граф Мусін-Пушкін, був
настільки вражений ватажком молодих хлоп’яничан, що, як виняток,
запитав Варфоломія, у якій саме частині той хотів би служити.
Поскільки авіація в ті часи була чимось новим, особливо важливим
чи навіть модним, він, не вагаючись, відповів: «У авіяції!». Граф погодився, і Кириленко був зарахований у «Первый Особый Осоветский
Крепостной Авиационный Отряд».
Але служба його в авіації не тривала дуже довго. Після того, як над
болотами Білорусі німецькі артилеристи збили його розвідувальний
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літак, Варфоломій був визнаним непридатним до дальшого літання і
переведений до іншого роду війська.

Знав Сосюру, перекладав для Свідзінського
Я запитав мого торонтського родича: як його батько уникнув арешту
і знищення в часи репресій 30-х років? Виявляється, той «загубився»
– десь із середини 30-х років він перестав працювати у редакційній
галузі. Його ім’я більше не з’являлось у зведеннях «личного стола», що
існував при кожній установі та рапортував «кому слід» про кожного з
робітників даної установи.
«Він жив з того, що розпродував цінніші книжки з його великої
власної бібліотеки, – писав Микола Гавриш. – Крім того, він допомагав
доброму приятелю, поетові Володимиру Свідзінському, з перекладами.
А Свідзінський ділився гонораром».

…Мені лишається встановити меморіальну дошку на приміщенні
Хлоп’яницької школи учаснику визвольних змагань 1917 – 1920 років,
поету, перекладачеві, редакторові Варфоломію Кириленку (Павлу Степу), про що вже є домовленість з головою сільської ради.
Василь ЧЕПУРНИЙ,
м. Чернігів
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Микола Гавриш (Торонто, Канада), син українського поета
Варфоломія Кириленка ( псевдонім – Павло Степ) залишив
цінні свідчення про батька та село Хлоп’яники, що на Чернігівщині. Воно було всуціль козацьким, а в сусідній Рейментарівці,
виявляється, щороку – аж до 30-х років, збиралися козацькі
ради, незалежні від влади.

СПОГАД ПРО СЕЛО ХЛОП’ЯНИКИ І МОГО БАТЬКА
Зрозуміло, що мовою викладання в ті часи була виключно російська,
якої не розуміли діти-українці. Доходило до курйозів, коли невдахаучень просидів п’ять років у першій клясі, а потім женився. Коли на
уроці дітям зустрілося слово «чиновник», ніхто з дітей не знав його
значення. Мій тато осоромив себе, коли на запитання вчительки відповів, що «чиновник» по-нашому буде «чинбар». Так само, він, читаючи
Лермонтова, плакав над рядком: «А отец твой, старый воин, закалён в
бою». Хлопець думав, що «закалён» – це той, кого закололи.
Батьки татові були небагаті. Взимку доводилося обходитися однією
парою чобіт на цілу родину (4 – 5 душ). Тато бігав на ковзанку, одягаючи
на ноги дідові рукавиці. За це йому, звичайно, попадало.
Начитавшись дешевеньких книжечок типу «Бова-королевич» чи
«Єруслан Лазаревич», тато почав уявляти себе лицарем. А коли в селі
перекривали дах школи і у дворі залишалися шматки бляхи, з них він
зробив собі «панцир», «шолом» і «мечь-кладенец» та кинувся нищити
гадюк, яких тільки бачив.
Я припускаю, що татові на той час могло бути якихось 10 років.
Наскільки пам’ять мешканців села сягала, то першими «сучаснішими» поселенцями після Руїни були сто козаків сотника Хлопа, що осіли
тут. Найвірогідніше вони прийшли сюди із південнішого степу. Довший
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час козакам нічого не бракувало, вони мали багато землі, селилися, де
хотіли, були задоволені своїм життям та нічим не журилися.
Аж доки в їхніх краях не з’явився «бідний» панок Сокирин, що поселився був над Свирою, здається, на Пушанці. (Між іншим, «Пушанка»
звалася так не від слова «пух», але тому, що там в час Шведської війни
стояли гармати – «пушки»).
Пан був дуже добрий до козаків, з’являвся на всіх їхніх святах, гуляв
з ними та нарікав на свої злидні. При чому він вбирався в лахміття і підперезувався хоч перевеслом, а хоч поясом із сириці.
Він горілкою та подарунками схилив на свою сторону тодішнього
сільського голову Романченка.
А далі під впливом горілки, якої не шкодував пан Сокирин, та намовляннями голови козаки вирішили не продати, а просто подарувати
бідному, але доброму, панові свої «зайві» землі. Скінчилося все тим,
що в козаків залишилося небагато орної землі, а позов до суду не дав
бажаних наслідків.
Окрім звичайних християнських вірувань, у селі, особливо, на кінець
ХІХ, початок ХХ століття, існувало й чимало забобонів. Приміром, вірили у вовкулаків, відьом, чаклунів. Самотньо жив так званий «ґолдун»
(«колдун»). Мені довелося побувати в його хаті, повній пучечків різного
сушеного зілля. Його двір кишів гадюками, які, за його словами, стерегли
ціле господарство».
***
Незважаючи на не дуже високий рівень матеріяльної культури, наші
селяни, може, інстинктивно, а може, за старими переказами та звичаями
намагалися зберігати прадавню ґенетичну чистоту свого роду.
У селі була дуже гарна на вроду дівчина Марійка, відома під прозвиськом «Лиса». Прозвали її так не за її особисті риси, а тому, що її
батько був лисий. А в ті часи це, мабуть, був винятковий випадок, бо
всі інші чоловіки в селі та його околицях, навіть старші, цього «ґанжу»
не мали. Так бідна Марійка і не вийшла заміж, бо її боялися сватати: «А
що, коли раптом діти у неї будуть лисі?!».
Через брак сірників вогонь часто діставали, вживаючи кресало й
губку.
У куховарстві, замість ножа, не раз вживали «кіску», себто заточений
та нагострений уламок старої коси, вже непридатної для роботи в полі.
До церкви моя бабуся «виганяла» чоловіка два рази на рік — на Різдво
та Великдень. Але справді він був дуже релігійний. Дома ревно молився
двічі на день, але для цього вживав не «офіційно» затверджені Церквою,
а свої власні молитви.
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Між іншим, у ХІХ столітті, коли по церквах вживалася винятково
церковно-слов’янська мова, багато наших селян (до речі, здебільшого
неписьменних) зовсім не розуміли священика, а тому часом змушені
були імпровізувати свої власні слова.
Про мого прапрадіда Івана розповідали таку леґенду: у лісі він мав
нивку гороху. І туди внадився був ведмідь. Старий вирішив його позбутися, і якоїсь ночі чекав на звіра із старою рушницею. Невідомо, чи
дід заснув над ранок, але рушниці він чомусь не встиг ужити. Не маючи
іншої ради, він був змушений боротися з ведмедем. Поскільки дід був
дуже сильний, він вмудрився якось зламати хребет ведмедеві. Але від
страшного зусилля і боротьби із звірем він, мабуть, зомлів. А заки він
прийшов до себе, звір задубів із ним у обіймах. Від втрати крови дід теж
був знесилений і не зміг визволитися із міцних обіймів. Коли прийшли
люди, то побачили, що пазури звіра так глибоко залізли в спину діда, що
ніхто не мав досить сили, щоб розчепити задубілі ведмежі лапи. Тому,
щоб покласти діда в труну, ведмедеві мусіли відрубувати лапи сокирою.
Так само, поруч із позірною «дикістю» звичаїв і «нравів», серед селян існував і свого роду само собою зрозумілий «нагляд» старших за
меншими.
Приміром, суворо переслідувалось паління саморобних цигарок
хлопчаками. Бо, не дай Боже, наробиш пожежі!
Коли хлопчина гордо йшов селом із примітивним «самопалом» («припіканкою»), старший чоловік забрав у нього цю небезпечну забавку і
вкинув у ставок. «Що? Хочеш очі собі повипікати!?».
Баба Стуканка застукала в себе на городі хлопчика, що хотів поласувати її «солодкими, як мед» огірками. Вона вибила його кропивою
і забрала картузик. «За картузом нехай прийде батько!». Хлопець, що
боявся батькового суворішого покарання, сам приніс пучок кропиви і
попрохав бабу, щоб вона висікла його ще раз, проте віддала картуз. Баба
задовольнила його прохання, зате після цієї нової екзекуції він по інших
городах чи садках вже не лазив.
Цікаво, що ще у 1939 році на кожній тодішній рубаній хаті в селі була
табличка з написом або зображенням сокири, драбини чи відра. Це означало, що на випадок пожежі, призначений для цього, мешканець хати
мусів бігти туди із даним знаряддям. Це до певної міри встановлювало
свого роду порядок дій.
Трохи «чернігівських» слів, що запам’яталися:
Матка — мама
Ловкий — гарний, добрий
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Кіска – саморобний ніж із коси
Дак — так
Ведро — відро
Помака — товста колода, що тримала намочені коноплі під водою
Тапор — сокира
Скакати — танцювати (Там так ловко дівки скачуть!)
Шитік — міцний твердий пояс
ВадА — вода
Варка — Варька
Патера — втрата
Покотьол — дерев’яне кружало з дерева, дитяча забавка
Ковми — вживали і в Хлоп’яниках
Дорщ – дощ
Пуід – під
Кілька вулишних прозвиськ:
Стуканка – баба чоловік якої повернувася з війни без ноги. Йдучи,
він стукав своєю дерев’яною ногою. Чоловік, звичайно, був «Стукан»,
а їхні діти вже «Стукани».
Войчак – молодший брат, що пішов служити до війська замість старшого, вже одруженого, брата. «Він такий войовничий – вОйну, мабуть,
любить. Справжній войчак!».
Топчак – ставлячи хату, цей чоловік ніяк не міг вирішити, яким боком її повернути до вулиці чи до сусіда. Довгенько топтався на одному
місці — тому й топчак.
Коли в селах почали заводити колгоспи, серед чернігівців ще існував
певний спротив цим заходам совєтської влади. Себто, по лісах ще були
партизани.
1930 р. ми їхали з Мени. Поскільки жодного іншого зв’язку в ті часи
не існувало, щоб попасти до Хлоп’яників, ми найняли дядька з конячкою,
котрий мав відвести нас. Була вже пізня ніч, коли на лісовій дорозі з-за
дерев, зовсім близько від нас, раптом, почувся постріл і блимнула смужка
світла. Мій тато мав примітивний одозарядний пістоль 22 калібру, свого
часу знаний між гімназійною молоддю як «Монтекрісто». Коли тато вистрелив з нього над головою коня, в кущах над дорогою щось затріщало
і зникло. Це, мабуть, був хтось із тих, що не хотіли йти до колгоспів.
А про нас подумали, що це, мабуть, їхало якесь начальство.
Після цього нас ніхто більше не турбував, але наш візник з переляку
збився з дороги, і ми їздили нічним лісом наугад аж до Чорнотичів чи
якихось інших сіл. Тільки над ранок ми дісталися до Хлоп’яників.
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Влітку 1939 року мені випало бути свідком того, як руйнували
церкву в селі. На жаль, я чомусь не довідався, коли саме була ця церква
побудована. Так само, я не запам’ятав її назви.
Зовнішне обшиття будівлі було вже скинене. Зате було добре видно
решту структури, себто самі стіни, що досі були під обшиттям. Рубана
«башта» восьмикутньої форми покоїлася на дерев’яному фундаменті,
що на диво добре зберігся. Між баштою і фундаментом лежав досить
товстий шар березової кори, на вигляд зовсім нової. Розповідали, що ціла
будівля була зроблена без цвяхів. Тільки в кількох місцях фундамент
і решту структури з’єднували кілька великих залізних, видно, кованих
у кузні, «костилів». Цікаво, що скільки я не дивився, на дереві ніде не
бачив жодних слідів пилки. Торець кожної балки виглядав так, що він
був не відпиляний, а гладенько відрубаний (і пізніше загладжений?)
гострою сокирою.
Стіни всередині церкви були вже всі обдерті. Тільки де-не-де були
розкидані якісь дерев’яні рештки, видно, престолу, аналоя тощо. Більшменш посередині підлоги була величенька яма, викладена цеглою, до якої
поскидали різний мотлох. У очі кидалися позолочені уламки якихось,
видно, вирізблених з дерева, дуже гарних орнаментів. Це могли бути
«Царські врата» чи розтрощені рештки обрамлення навколо ікон. Самих
ікон я не бачив. Їх ще раніше кудись забрали.
Дерево, зняте з церкви, було в доброму стані. При розумному господарюванні воно справді могло б придатися для заплянованої школи.
У піску на церковному дворі котрийсь з робітників знайшов і дав мені
велику мідну монету з написом «денга», датовану 1707 чи 1709 роком.
Інший робітник дав мені два томи книжки якогось з тогочасних
видатніших священослужителів, здається «Историко-Статистическое
описание Черниговской епархии» з останньої третини ХІХ століття. У
них були перераховані всі села єпархії з датами їхнього походження.
А взагалі Чернігівщина уявляється мені чимось незвичайним, майже
казковим. З густими лісами та чаруючими озерами все здається мені
ніби окутаним якимось прозорим серпанком. Принаймні в ті часи, коли
я бував, там все дихало «старокраєвістю».
Примітка. Збережено авторську орфографію.
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ДИКИМ МЕДОМ НАЛИТІ ПОЕЗІЙ СЛОВА
1.
В час бджоли, коли прагне усе цілувань,
Сонця променів-рук твоїх, ласки пожежі,
Жде квітучий мій сад, –
вабить дивом мережив.
В час бджоли
як я прагла уся цілувань!
Диким медом налиті поезій слова, –
Ти за кожним ( я вірила!)
потайки стежиш.
… На мед-Спас забриніла твоя тятива –
І вогненна стріла!..
Весь мій сад у пожежі!
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2.
Наївне серце в щем утоплене,
щоніч конає,
Чека. Твоє сумління,
наче вовну,
з’їла міль.
Рідненький, впився зілля-чар?
Завився, наче хміль.
Наївне серце в щем утоплене,
щоніч конає.
Все розумію,
а душа не зна, за що кохає? –
Терзається. Проща, а може…
Вибилась із сил.
Наївне серце в щем утоплене,
щоніч прощає,
Чека. Твоє сумління,
наче вовну,
з’їла міль.

3.
Теплінь ласкавих слів твоїх
і лагідність трави
Такою млістю напували
сад квітучий тіла,
І я тобі, промінчику,
пелюсточки відкрила, –
Спила ласкавих слів твоїх
і лагідність трави.
Жар-птиця пісню –
голос любощів взяла у вись,
І краплі сонця і зірки
нам падали на крила!
Теплінь ласкавих слів твоїх
і лагідність трави
Такою млістю напували
сад квітучий тіла.
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4.
Коли на списах чорної трави
Вмирає сонце лицарем останнім.
Анатолій Гризун
… На гострі списи твого слова –
чорної трави,
Упало серце…
Стугонів від болю сад мій тіла…
Сухі палаючи пустелі туги я узріла
І гострі списи твого слова –
чорної трави,
І сонце, сонце, мов затягувало в темний вир…
Прости, душе, я плачу
Знов коли відчую силу?
На гострі списи твого слова –
чорної трави,
Упало серце…
Стугонів від болю сад мій тіла…
5.
Не уродили яблука. (Це знак).
Пусті сади
В це літо.
І кору дерев з’їда все більш лишай.
Не їдемо.
Лиш голуби пасуться в споришах.
Не уродили яблука. (Це знак).
Пусті сади.
Ні нас… ні яблук.
Крапка…
Скоро осінь, холоди.
Прощаю все.
І ти прости.
Надіється душа.
Не шепочи листочку кожнім ти:
«Це – назавжди!»,
В це літо.
Все ж заквітне сад.
А доля? –
Не лишай…
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6.
На простирадлах ночі
з нею бавишся, звикаєш.
Я терпну вся. Безсоння.
Не вина подав – розсіл…
Пестливо зір торкаюся, хлюпочусь.
Скільки хвиль
На простирадлах ночі.
Ти із нею. Я звикаю.
Вже Сонце близько так.
Молю, спини свій лет Ікара.
Гаряче серце студить
вранці листячком підбіл.
Вологі простирадла ночі висушу.
Звикаю.
Біль мук моїх – не лід, не тане,
хоч розсипав сіль…

7. ЧОЛОВІКАМ
Наділив Бог усіх даром світла любові.
Поки ти Чоло-Вік, а не просто мужчина,
Бережи, опікуй своїх рідних, родину,
Лише в ній ти пізнаєш таїни любові,
І народження сина, що схожий з тобою,
Доростеш до пра-пра
своїм дужим корінням.
Тож наповнюй усе,
що є рідним, любов’ю,
Бо ти є – (муж – чи ні!?),
а не тільки муж-чина!
8.
Цілую дощів вересневих вологе волосся,
Горну, обіймаю –
воно ж витікає між пальці.
В них досвід з сотворення світу
і всюди бувальці.
Цілую дощі. А вони – моє світле волосся.

Поезія

39
Та в серці – пекуче вогнище.
Очам моїм росно.
Гроза вкарбувала в свідомість (надовго?) –
«КОХАНЦІ!».
Цілую дощі…
і вірші – нагромадила стоси,
Листаю свій біль…
обпікаю і душу пальці!

9.
Кожну мить я живу
і красиво, й велично,
Хоч прибився в мені туги зляканий звір.
Скільки слів я пізнала без тебе, повір!
Кожну мить я живу
і красиво, й велично.
Закодовані знаки – первісне наріччя
В ріднім слові спалахують розсипом зір.
Кожну мить я живу
і красиво, й велично,
Хоч і плаче в мені туги зляканий звір.
м. Суми
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СИЛА МОЛИТВИ
Пухкенькою рукою місячне хлоп’я штовхнуло маму в животик. Йому
снилося щось тривожне. Хоча, які тривоги в такому віці, – подумала
Марина, перевертаючись на інший бік. Низ живота ще трохи тягло. Рана
чомусь довго гоїлася на молодому тілі. Чотири тижні тому жінку терміново кесерили після тривожних 12-годинних потуг і дістали з живота,
схожого на чудернацьку кулю, цього диво-чоловічка, який вмить змінив
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її життя. Будні наповнилися іншими турботами... Тепер рано-вранці
вона нікуди не поспішала, не заварювала звичну каву, яка кучерявими
спіральками вмить заполоняла весь будинок незрівнянним ароматом,
не сварилася телефоном з надокучливими клієнтами і в повсякденних
турботах навіть забула, коли останній раз підфарбовувала довгі світлі
вії чи додавала блиску й без того виразним устам.
Годинник сонливо показував третю годину ночі, а жінка й досі не
могла провалитися в сон, хоча за день так втомлювалася, що надвечір
рахувала хвилини, коли вже всі вкладуться в свої ліжечка. Чоловік працював у столиці. Марині доводилося самій займатися побутом і двома
дітьми. 4-річна Віка була слухняною, але дуже балакучою дівчинкою. Їй
не вистачало дня, щоб виговоритися, тож мала белькотіла навіть вночі:
то сміялася, то голосно розповідала якісь дивакуваті історії.
Марина підвелася з ліжка і підійшла до донечки, аби беззвучно натягнути на тендітне прохолодне тільце м’яку ковдру, яку Віка поспіхом
відштовхнула дрібними ніжками і щось сонно промурликала під кирпатого носика. Жінка ласкаво усміхнулася і не відмовила собі в спокусі
поцілувати солодкі, як малина, щічки.
На вулиці вже по-осінньому похолодало, та вперту малу не можна
було вмовити ні тепло одягнутися, ні тим паче зануритися під ковдру.
«Добре, що хоч вікна вдалося поставити до зими – надійні енергозберігаючі», – подумала жінка, ввімкнувши світло на кухні, де солодко сопів
пухнастий Мишко. «Хоч комусь спиться», – ледь посміхнулася зморена
щоденними турботами мама, до якої цієї ночі геть не йшов сон.
Раптом почувся сильний звук, неначе у дворі впало щось громіздке.
Марина стрепенулася, як полохливий метелик. Серце злякано закалатало. Перше, що прийшло в голову – злодії. Жінка швидким рухом
вимкнула світло і тієї ж миті почула ще один, більш потужний, звук.
Промайнувши, як сполоханий птах коридором, забігла до спальні. Своє
серце молода мама відчувала навіть у скронях – воно стискало кожну
судинку її тендітного тіла. Діти почали вовтузитися на ліжечку, Матвійко трохи підхникував. Тремтячими руками відшукала телефон, що
сховався під подушкою, і набрала Сергія. Підступний голос сповістив,
що абонент знаходиться поза зоною досяжності.
Хвилин п’ять-сім Марина сиділа нерухомо, немов закам’яніла статуя, аж раптом почула вибух і дзвін розбитого скла. То на дрібні друзки
розлетілися новенькі вікна, на які родина відкладала гроші протягом
року. Жінка отямилась від голосного плачу Віки, яка якимось чином
вже сиділа у неї на колінах і закривала обличчя руками.
– Мамочко, хто це?! – кричала наполохана дитина.
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На широкому ліжку тим часом прокинувся малий Матвійко, який
геть не розумів, що коїться навколо. Хлопчик почав плакати. Тієї миті
у жінки геть пропав страх. Вона вибігла в коридор і одним рухом відчинила вхідні двері, навіть не глянувши у вічко. В її голові було одне
лише питання: «Хто?! Хто посмів налякати її дітей?».
Опинившись за межами будинку, Марина оторопіла, побачивши
яскраве зарево за обрієм, куди, зазвичай, надвечір скочується втомлене
сонце. У сусідній хаті у всіх вікнах горіло світло. Значить баба Катя теж
не спить. Марина відчинила хвіртку і побачила, що по вулиці біжять дві
постаті. Хто це був, вона не могла рогледіти в темряві. Майнула у двір
до літньої сусідки. З вікон веранди здіймалися угору, потім опускалися
вниз світлі фіранки, танцюючи повільний до болі сумний танок. А під
потрісканою стіною хати купа дрібного скла.
– Матір Божа, що це за нечиста сила, – схопилася за обличчя жінка
і знову почула вибух.
– Людоньки, війна! – з’явилася в дверях бабця Катя.
Марина щодуху неслася до своєї оселі, де лишила дітей, аби поквитатися із зухвалими бандюками, які розбили їй вікно. Тоді вона навіть
подумати не могла, що справа зовсім в іншому. Забігши у двір, побачила
сусіда дядька Колю, який кричав, щоб збирала дітей і ховалася у погреб.
– Це склади у Дружбі горять. Нас усіх може знести хвилею вибухів.
Там така зброя, такі потужності.., – тороторив сусід, доки Марина вкутувала дітей, які ридали не своїм голосом.
Розпач та сльози хлюпнули в душу. Всі вчотирьох спустилися у
запліснявілий льох, де павуки наткали цілу сітку павутиння з різноманітним орнаментом на будь-який смак. Віка схлипувала від плачу і не
відпускала й на мить маминої шиї. Закутаний у ковдру, червоно-синій
від крику Матвій, не припиняв рвати горло. «Ось він – кінець», – промайнуло в голові у 30-річної жінки.
Дядько Коля їх теж лишив, міцно зачинивши за собою старезні, але
міцні двері. Йому треба подбати про свою родину. Хоча діти чоловіка
вже давно жили в Чернігові, а внуки благополучно закінчували школу,
для цього чоловіка найбільшою відповідальністю була його дружина, яка
останнім часом дуже хворіла. Саме тітка Галя й направила Миколу навідатися до молодої родини, мовляв, біжи, рятуй, там же діточки маленькі.
Ось і врятував, а далі що? Лишалося тільки молитися. І вона молилася... Спочатку ледь перебираючи вустами – беззвучно. А потім все
голосніше й голосніше. Матвійко якимось дивом заснув. Лише час від
часу судорожно схлипував. Віка молилася разом з мамою. Дівчинка
напам’ять знала одну молитву, яку завжди проговорювала перед сном,
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не до кінця розуміючи, для чого їй це треба. І тільки сьогодні 4-річна
дитина не питала навіщо це, врешті зрозумівши, що так має бути і це
важливо, бо так робить найрідніша в світі людина.
***
У повітрі висів бородатий дим, злобно усміхаючись сірими зубами.
Вибухи не припинялися. Вечір пив самотність спустошеного за один
день населеного пункту. Марина тягнула на собі дітей. Від ваги і втоми
підкошувалися ноги, але жінка йшла за волонтерами, які ледь докричалися до бранців льоху, в якому просиділи невідомо скільки годин.
Хлопці-волонтери намагалися взяти дітей до себе на руки, але Віка, як
те звірятко, почала ричати. Плакати вже не було сил. Малого Матвійка
навіть не наважилися чіпати. Дитя, скручене, як та гусінь у ковдру, тихо
сопіло, час від часу кліпаючи наляканими оченятами.
Навкруги будинки... Вони чимось схожі на людей: з вибитими зубами, викрученими руками, відірваними ногами... Оголені душі і розбиті
серця, що де-не-де ледь жевріли. Сльози вже не рясніли на її щоках,
вони збилися міцним комом десь глибоко в горлі. Сівши у чуже авто,
жінка обхопила важку голову обома руками. Тієї миті вона відчула, як
хтось взяв її холодну руку, вкладаючи у неї співчуття і розуміння. То
була сивочола бабуся років сімдесяти п’яти. На її обличчі струмочками
розтікалися глибокі й не дуже зморшки, а в очах було стільки віри.
– Поплач, дитино, стане легше, – мовила мудра попутниця. – Але
запам’ятай: будинки відновляться, гроші заробляться, а дітей ти врятувала. Господь виборов вас у цієї незапланованої війни.
Марина, яка за цей злощасний день постаріла років на десять, не
втримала в горлі здоровезний, як злоякісна пухлина, ком збитих сліз і
розридалася. Гарячі сльози відчаю впали на маленьке життя, яке зовсім
нещодавно з’явилося у їхній родині. Віка міцно обійняла змучену матір
і мовила:
– Мамочко, коли Матвійко почне говорити, ми навчимо його молитися...
м. Корюківка
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БАЛАДА ПРО ПОРОГИ ДО БОГА

Ти благословила, Вкраїно, і довго
Блукав, загубившись, я на кружині.
І раптом Пороги, Дніпрові Пороги,
В степу край дороги постали мені.
Лихий наче водить…Протер собі очі.
Нічого не видно, нікого не чуть.
Одні ті Пороги зникати не хочуть,
Пішов, і вони вслід за мною ідуть!
– Ми довго в століттях від болю мовчали…
Та як же ви нас потопити змогли!
Ми вас від навали колись захищали…
Світ за очі вже від образи пішли!
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– Пробачте, Пороги, я тут не при чому,
Хоча розумію всю вашу біду.
Я просто собі чимчикую додому,
Не знав, що Пороги Дніпрові знайду…
Та ви ж не якісь там старі черевики…
Не маєте ніг і так швидко ішли?!
– На те ми Пороги Дніпрові, великі,
У волхвів ми чари в дорогу взяли!
Своїм передай – ми Пороги до Бога.
І ваш українний до істини код.
Стрічались Пороги. Забути незмога.
Нехай пам’ятає про них і народ.

ГОЛОС НАДІЇ

Не скрізь мовчить наш праведний народ,
Де нівечить хтось цвинтарний метал,
Де батько –український патріот,
А в сина – закордонний капітал,
Де вчителька – заручниця проблем,
Де рекламують героїнь-повій,
Де безліч респектабельних нікчем,
Де йде злолчинність у відвертий бій,
А незалежність наче в пелюшках,
А справедливість наче немовля.
І те, що будували на кістках,
На крові дехто знищить намовля.
Ми вічно закликаємо до змін,
У нас уже їх більше, ніж проклять.
Не розумієм непорозумінь,
В самолюбові прагнемо стоять…
Нарешті – скрипи європейських брам!
А хтось штовхає знову нас до драм.
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***
Не Бог підживлюється нами,
А ми підживлюємося Богом.
Шляхетна відстань є до нього.
Не мрій –
осипатись дарами!
Біди твої – не Богу претензія.
Правді спочатку поглянь у вічі.
Повір – як Біблія, так і Поезія
З ниток Духу –
ткатиме Вічність.

У ХАБАРНИЦЬКОМУ АВТО

Щоб не стати коліщам
у хабарницькому авто,
зумійте якось, по дорозі,
відкрутитись і загубитись,
доки до вас
шукають ключа!

ФІЛОСОФСЬКИЙ ЖАРТ

Cogito ergo sum*
(Декарт)
Коли у мріях до зірок веслую,
І радість б’є фонтаном у мені,
Тоді – люблю, а значить: я існую!
Хоч вірте, ви, філософе, хоч ні.
А вам я вірю теж незаперечно:
Як тільки мислю – то існую теж…
Лише байдикувати недоречно.
О, диво! І тоді існую, все ж!
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МИТЬ ВИЗНАННЯ

Мить визнання
пережити важче
ніж десятки літ замовчувань.
Мить визнання
викликає ніяковість.
Від неї кудись хочеться
заховатись,
хоч у свідомості
розливається
тремтливе
прохолодне тепло,
наче вересневого ранку
вийшов хлопчик
у трусиках і майці
за хатній поріг
і завмер на березі Всесвіту.

ГРАДУС ЛЮДЯНОСТІ

Краків…
Тут високий
градус людяності.
Така приязнь
і веселий спокій –
це диво для нашої
галасливої епохи.
У цьому місті
багато ходять пішки,
де старі будинки,
палаци, інші кам’яниці.
Вавель – восьме чудо світу,
тут королі лежать
майже поряд з піїтами..
(Міцкевичем і Словацьким).
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Вервечки туристів,
яких нічим не здивуєш,
дивуються тутешній
простоті душевній,
Коні білі, коні в яблуках,
з кольоровими стрічками
несуть до площі Ринку
галасливих туристів.
Там зустрічає
Міцкевич бронзовий,
весь у голубах білих –
немов
у летючих метафорах.
У Кракові
в простих поляків
справді –
ввічливість королів.
Цікаво лише, чи усі королі
мали ввічливість
оцих простих поляків.

ДАЧНИК

Мов кінь, ступаю в борозну,
Тягну повільно борону.
Змокріла спина, мошок рій,
А я витягую пирій.
Я дачник… Тут нема коня.
Не вистачить на працю дня.
Шматок землі, радію, є.
І це багатство – все моє…

Поезія
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БАЛАДА ПРО СОМА

Я риба. Я в ріці велика риба.
Ловці неспішно розгортають сіть.
Стоїть із пивом ще якийсь барига.
І струменить на пляжі лінь і хіть.
Я все це бачу, хоч і під водою.
Я сам, я сам. Я одинокий сом.
Цікавість в мене в парі із бідою.
По хвилі б’ю ще від нудьги хвостом.
Але сьогодні треба бути пильним
І бачити невидимі сітки.
Бо опинюсь на сковорідці… й пивом
Завершать браконьєри всі плітки.
Вони були, ті самі, коли й нерест:
Тут заборона – й знову ці ж ловці!
Набрид уже на березі їх вереск.
Якби ж мені ще й руки до плавців!
Але умію я й таких дурити,
Їх заманю у заводі, в корчі.
Помрію там, де тиші оксамити,
З малечею пограюсь для душі.

ПРИТЧА ПРО БУРШТИНОВИЙ ВІЗ

Умільці їхали в «безвіз»,
Там і робота, і наука.
А вдома бурштиновий віз
Тягнули Лебідь, Рак та Щука.
Як віз той хряпнув сторчака,
Юрба кричала голомоза
до недотеп:
«Знайдіть бика!
А тих порозпрягайте з воза…»
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РІЗДВО

Мете метелиця, мете,
Болить потилиця.
А те, що у житті «не те» –
Якось осилиться.
І домовик гуде в трубі,
Зорять вуглини,
Як Зодіак в твоїй судьбі –
У грубці з глини.
На шибці жито дозріва –
Морозне диво.
І одинокому бува
В Різдво щасливо.

КОЛИСЬ НА ВЕЧІРЦІ

Колись безтурботний,
покликанню власному вірний,
У друга я був
на якійсь невеликій вечірці.
І там іронічній,
веселій, привабливій жінці
Сказав, що захоплений нею
і досі ще вільний...
Здається – закоханий,
хтозна, проте, чи назавше,
Бо йду до мети
і тому не спішу із сім’єю...
Вона посміхнулася:
«Час економив би краще,
Бо я для розваги
ніколи не буду твоєю!»
Я потім обходив ту жінку,
ховаючи очі,
І лаяв спиртне,
наче ворога для інтелекту.
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Вона ж – не розгнівалась
І привіталась охоче.
Ми виграли вдвох,
як відмовила жінка поету...

ЖУРАВЛИНИЙ КЛИНОПИС

У віршах життя мого опис,
У них українською все…
Колись журавлиний клинопис
У вирій мене понесе:
Нехай на розхвалений Захід,
Та ще не за сам небокрай –
Звідтіль, на комп’ютерний запит,
Не чується радісне «Рай!»
Я буду немов ієрогліф –
Нащадкам у товщі століть.
Хай чорт наставлятиме роги –
Поет біля Бога стоїть!
***
Не в блиску дзеркал столичних,
Не в люстрах вітрин усюди –
Справжнє моє обличчя
У ваших зіницях, люди!
Люблю життя веремію,
Досвітню й вечірню зорю.
Можливо, світити не вмію,
Та завше для вас горю!
м. Київ

Лiтературний Чернiгiв

52

Літературний

Проза
×ÅÐÍIÃIÂ
nле*“=…д! g`a`pmhi

ЗОРЕПАД НАД КАЛЮЖИНЦЯМИ
Оповідка
Діда Корнія Савченка любило і поважало все село. Бо було за що…
Розумецький такий і справедливий Ґаб, як його називали по-вуличному...
Зараз би сказали: дуже креативний дід!
А ще він знав безліч усіляких оповідок та історій. Присядеш побіля
нього як-небудь – слухати не переслухати… І про давнє розкаже, і про
сучасне. Ще й до висновку підведе… Ну, справжній тобі сільський філософ!
Я, хоч і наїздами бував у Калюжинцях, проте також устиг полюбити
діда Корнія. А як його було не полюбити? Він і по голові погладить, і
цукерку дасть, а при потребі й перед бабою заступиться…
Як зараз, чую заспокійливе:
– Ти, Марусе, Шурка не лай! Подумаєш, нашкодив! На те воно й дитя,
щоб шкодити, – та й підсміхається собі у вуса.
Як усякий справжній філософ, дід Корній умів не тільки глибоко
помовчати, а й порозмовляти… Теплий літній туманець у перемішку з
сонячним світлом. Тільки випаде нагода – ноги самі несли до діда.
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Його садиба кучерявилась деревами на самому початку нашого
вигону… Або ж у самому кінці… Звісно, це залежало від того, звідкіля
йти. Ага, ондечки на пагорбі високо стоїть хата… Усміхається здалеку,
як і сам господар… Ніби припрошує завітати в гості всіх сільських
халамидників…
Дворик охайний, з колодязем глибочезним… Метрів із двадцять,
а мо’, й більше? Сарай, комора, клуня – усе, як у людей, і все охайно
впорядковане, причепурене. Жінки в Корнієвій хаті беручкі, моторні,
завзяті. Все у руках ладиться і горить, якщо треба. Подвір’я огороджене, а за парканом – лава, довга така, душ на чотири…. От на ній і любив
сидіти дід Корній.
Коли не заглянь, він там… Половина – в холодку, половина – на
сонечку… Невисокий, худорлявий, із переораним роками чолом… Дід
Корній завжди нагадував мені доброго чарівника.
А ще він мав підсмажені цигаркою вуса, бо страшенно любив курити…
А як набридне цигарки смалити, набивав тютюном люльку. Або
згортав самокрутку з газети… Чи вставляв магазинну «Приму» в
бурштиновий мундштук…
– Це – щоб не приїдалося, міняю, – казав, покашлюючи, і задоволено
пускав ніздрями сизий дим, тільки не весь зразу, а невеликими порціями.
З дітьми особливо любив порозмовляти. Із ними ставав серйознішим,
ніж із дорослими.
– Не знаю, як ти, – мружився довірливо, – а я, Шурко, починав
палити із сухого кізяка в молоді роки… Це вже пізніше в батька тютюн
приловчився красти... А ти?.. Ти не палиш?.. Ні?.. То й молодець!
Дід умів розташовувати до себе, говорив таким улесливим тоном, що
незчуєшся, як і проговоришся. Правда, він таємниць ніколи не видавав,
проте й висповідає при потребі, й пораду дасть.
Мені здавалося, що сидів дід Корній на лаві завжди. Як і курив, до
речі. Те куриво – як приманка для перехожого… А прискіпливий погляд
крізь дим – як манера непомітно визначитися, що і з ким доцільніше
говорити. Якщо ж односельці йдуть, вітався чемно, про щось запитував – та й відпускав із Богом… Якщо ж траплялися сторонні, діалог
заводився надовше.
– Доброго вам здоров’я , – ніколи не забував побажати найнеобхіднішого, хоча й не церемонився довго, цікавився прямо: – А ви чий і куди
мандруєте?
Тішився, коли й із ним не церемонилися, а приставали на пряму
розмову зразу, без вихилясів і викрутасів.
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– І вам доброго… Та я із Сокиринців, – і викладав, як на долоні: – До
Олі Хонди йду. Ми з нею в технікумі вчимося разом, то хочу конспект
узяти… Щоб до іспитів підготуватися…
– Конспект – це добре, – хвалив дід і показував на лаву: – Сідайте
погомонимо хоч трохи, а то я сам та сам… І говорити забуду, як…
Проти такого аргументу ніхто не встоював, щоб не присісти біля діда.
А він і радий:
– Ну, що там новенького в Сокиринцях?.. Давно вже ноги не носили
туди…
Варто було перехожому присісти на хвилинку, як дід Корній втягував
його в розмову на добрих півгодини.
Одягнутий старий Ґаб із весни до осені незмінно однаково: хромові
чоботи, галіфе, картата сорочка, піджак із накладними карманами і картуз
кольору хакі із високим окладом – такі шили тільки за спеціальним
замовленням, у жодному магазині не купиш. Вигляд у діда був справді
командирський… І через багато десятиліть не вивітрився з нього бувалий
у бувальцях будьоннівець. Орел!
Та й орли іноді розкривали державні таємниці, якщо до них із душею.
Уже коли навчався в інституті, я поцікавився:
– Діду, а правда, що будьоннівці також грабували, як у село входили?
– Шурко, а як ти думаєш? – спокійно перепитував старий. – Людина
на коні за добу може проскакати хоч сто верств… Отож ескадрон відірвався від тилу, влетів у містечко чи село, а обоз відстав кілометрів на
тридцять. Коли ще припхається! А їсти ж хочеться, загарцювавшись…
От і думай сам… Великого розуму не треба...
А ще дід Корній любив слухати… Із хорошим співрозмовником міг
просидіти годину, а то й дві… Слухаючи, запитуючи, докопуючись до суті.
Любив розмовляти з моїм батьком, а потім хвалився бабі:
– Зять у тебе, Марусю, молодець! Справжній історик… Усе знає, усе
пояснити може. Політик – кріпкий! Куди тому лектору з райкому…
Так мені про Карибський кризис розповів, що наче я сам у Америці на
переговорах побував. Одне слово, молодець!
Баба пишалась. І хлібом її не годуй – тільки похвали. Та ще хто?..
Сам дід Корній розщедрився!
А ще старий Ґаб часто дивився у небо… Любив він небо очима пробирати. Сонце сходить – дід уже на лаві.. Підставляє першим лагідним
променям своє засмагле, січене роками обличчя… Сонце заходить – дід
іще на лаві. Бідкається:
– Вечірнє сонце за стіну (хмару) заходить – буде дощ. Дивись, на
завтра й задощило.
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А іншого разу дід Корній вже іншими спостереженнями дивує:
– Сонце при заході яскраво-червоне – на вітер!
І знову – точно. Вгадує чи Бог йому на вухо нашіптує?
Зрештою:
– Чистий захід сонця – на добру годину…
І вже сидимо ми з дідом Корнієм на лаві і спокійно виглядаємо місяць.
Дочекалися…
Проте дід невдоволено крекче:
– Стовпи біля місяця – на вітер.
Або:
– Місяць-молодик зійшов ріжками вниз – на дощ.
Тож цілком закономірно, що до діда частенько забігав агроном – за
прогнозом: – Діду, підкажіть, що там небесна канцелярія радить?.. Чи
не пора сіяти?..
Старий неквапно вставав із лави, йшов на город, брав грудку землі,
прикладав її до щоки, кілька хвилин дослухався…
– Ні, – хитав головою, – не пора. Мертва ще земля, холодна… Приходь
на наступному тижні, – казав і брався до цигарки.
За димом – хмарка, за хмаркою – зірки… Падають вони, як літа… Дід
Корній увійшов у мою пам’ять міцно і назавжди.
То одні розмови зринають, то інші…
А втім…
Подивились би ви на зорі над Калюжинцями серпневої ночі! Тоді б ви
краще мене зрозуміли… Вони такі великі, яскраві… І близькі! Здається,
чіпляються за гілля Корнієвої груші, що росте на подвір’ї, а далі – за
наші яблуні, аж ген до Бабайчиного осокора… Ці зірки заглядають тобі
прямо у вічі, а може, й у душу… Наче хочуть пересвідчитися: чи не чорна?..
Вони такі соковиті, як і плоди на деревах… Мимоволі дивуєшся: ну, як
ото їх утримує небо?..
Аж ні, надривається іноді… Упускає з невидимих рук… Чи невидима
пелена раптом проривається… І падає зірка… Як груша на дідове
подвір’я… Гуп!..
Уже небо не в змозі їх тримати… Струшує потихеньку… Вивільняється
на зиму… І вони скочуються за край, лишаючи після себе золоті стьожки…
От іще одна зірка впала, згасаючи.
– Іще чиясь душа закотилася за обрій, – уточнив дід Ґаб, ловлячи ту
зоринку на кінчик своєї цигарки.
– А чого за обрій? – запитав я.
– А щоб ніхто не наступив, – кахикнув дід.
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Старий Корній був глибоко переконаним, цьому навчив і мене, що
зірки – то душі живих людей. Кожна людина має на небі свою зірку. Коли
людина народжується – на небі загоряється нова зірка. Отже, скільки
душ живе на землі, стільки й зірок горить на небі. Якщо людина живе
на землі добре, то і її зірка горить ясним, чистим світлом. Якщо ж не
шанується – зірка слабне і тьмяніє. «Така моя планида», – кажуть про
долю, маючи на увазі свою «небесну свічку». Коли ж людина помирає
– її зірка падає назустріч душі, що відходить.
Чумацький шлях – це споконвічна дорога, яка переводить людські
душі у потойбіччя. За спостереженнями діда Корнія, від середини ця дорога розходиться у два боки: одна веде в рай, друга – в пекло. А птахам
цей шлях указує, куди летіти до Вирію. Це вони відносять душі померлих
у країну вічного спокою.
Падають зірки… Найболючіші кнопки натискують на прощання
у душах живих. От і виходить… Зорепад над Калюжинцями не
закінчується, хочеш ти цього чи не хочеш.
Тільки моїх рідних… Скільки їх уже пішло по цьому зоряному шляху
у Вічність?!.
Прадіди Арсей і Федір…
Прабаби Наталка та Надія…
Бабуся Марія, моя незабутня Буся-музикантша...
Дід Павло…
А ще – його брати Григорій та Федір…
Їхні сини, а мої дядьки – Іван та Андрій…
І, звичайно ж, дід Корній…
І найсвіжіша завжди рана – тато і мама…
І ще… Десятки, сотні, тисячі моїх дорогих земляків-калюжинців… Чим
глибше в пам’ять, тим забутіші і тим недоступніші… Не справедливо…
Ой, не справедливо розпорядилося з ними життя… Жили – наче й не
було їх ніколи на цьому білому, аж темно в очах, світі. Це ж не правильно,
що в нашій пам’яті не збереглися навіть їхні імена… «Прапра…» – і все!
Забулися – чи то з переляку, чи з правічного поспіху… А чи від того, що в
скороминущих віках українці більше в землю дивилися, аніж у небо. От
небо й струсило їхні зірки, а вони й розтопталися, розім’ялися, як грудочки в пучках… Розвіялися за вітрами й снігами… У бурях і сніговіях…
Лише в моєму серці зачепилися золотими стьожками…
Лоскотнули…
Закривавили…
Заболіли…

Проза

57

Зорепад над Калюжинцями…
Та навіть із Ніжина я його бачу… Як пропише зірка свій останній слід
у небі, десь у бік Прилук і Срібного, так і защемить серце:
– Хто?
Жаль, що ми не бачимо, як народжуються зірки… Бог дозволив нам
бачити лише те, що викрешує пам’ять… Хай зоріють іскринки доброти
і світла між нами… О, люди!
Зорепад над Калюжинцями не вгаває…
Як жаринки у відрі з водою, так і зірки… Шиплять у моєму серці і
печуть…
Ні, хай краще світять…
Іще довго-довго…
Ніжин, 2018.
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ВЕРЛІБРИ
***
Домовина –
човен з вітрилами
для мандрівки
Стіксом
у дні щасливі!..
Кінець – лиш початок…
За столами
Небесними –
свято!..
Мене вітають?!
Дай Боже так
літ
через сто!..
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***
Таємничість…
І страх
мовчазний…
Бій у мені.
Хорунжий
випустив стяг.
Неминучість…
Я ваш полонений
навік!..
Спиняється все:
планети,
зірки і комети.
На мить – ми єдині.
Співають кларнети…
***
Закохатися легко.
Світ-образ у сні –
так вогнисто-шовково!..
Не сплю…
Ніч п’янить –
зореквіткою.
Так загадково.
Так любо…
***
Теплий вечір…
В ліжниці – двоє…
Лоскочуть зорі
уста…
В ліжниці – обійми…
Прохолодний
ранок…
***
О крилата
Пташко,
лукава!..
Повернися
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в гаї
забуті…
Мліє
безчесно покинутий
край...
Забула ти
батька Святобора?
Старий
сльозами гіркими
землю
гріє…
А сам
від холоду –
в муках страшних…
Під сонцем
чужим
добре тобі?..
Не забуде
цього
батько!..
Не пробачить…
***
Шепоче ніч…
У ревнощах Діва:
не ті зорі
юнак цілує!
***
Місяць сонячну
одягає маску…
Страшно не спати…
Боюсь
розтулити очі…
***
Явися,
дух свободи!
Озолоти
перо моє.
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У бій
веду
полки!..
І з ними
пліч-о-пліч
на ворога
іду…
***
Що ніч ховає?
Місячна
і таємнича…
У віконце
не йде
Сонько:
путь місяць
заступає…
Гріють дзьобики
голубка й голуб
у темряві…
Зорю
цілує
Місяць-молодик…
***
Зеленіє вікно –
вишенька зазирає…
***
Мить…
Виногронно
уста цвітуть…
Небосвіт –
за шовковим
волоссям
сховався…
Летимо
в дивосвіт!..
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***
Як дивно
пахне ніч…
Шукаю
дива!..
Над головою –
море...
космічне!
І цвіркуни…
Пливуть зірки
в козацьких
чайках…
Як дивно
пахне ніч!..
Мальвами…
***
Не розуміють,
бо серце
клекоче
у грудях…
Бо вмію
підморгувать
зорям,
до сонця
злітати птахом
і линути
в мрії…
Не розуміють…
Не розумію.
***
Парфумить літо!..
Розгойдує вітер
віти,
пахощі
гонить
до вікон:
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будить людей
до життя!..
Шепіт озер,
пурпуровий
схід сонця,
подих
вітрів гірських –
забули…
Парфумить літо!..
Прокиньмося, друзі…
***
Пахощі акацій
віщують зливу…
Ховаємось
під серцями…
Тупотить дощ
по озерах місячних,
тікає
од ранку…
Дощ зігріває…
вуста гарячі,
поливає ромашки
ув серцях…
***
Прийшла Кістлява – руку простягла…
Попелом руки
стали…
Я – страх її найбільший:
вогонь життя
в мені палає...
***
Байдуже,
коли являться
темрява,
забуття…
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Дарувати б
радість
людям!..
Коротке
життя
в метелика,
однак
буття
дивовижне!..
***
Учорашній день
смуток приніс…
А завтра – нове сонце зійде!
Може, не таке палке…
Усе в’яне в мені,
помирає…
Мов колись…
Та знову сонце гаряче!
Все горить у мені!
Сонце моє, зійди!
Та не спали
Надію
останню…
***
Дідусю мій, ти вже
зорею став…
А був героєм!..
Я був малий,
та не забув твоїх уроків.
Пам’ятаю
любов і доброту
безмежну.
За мною ти спостерігаєш,
знаю.
Пробач…
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***
Завітала осінь
до весни моєї
буйнокрилим вітром…
Зігрій мене, любове!
Падатиму – піймай мене.
Мільйонами листочків
світом розлечусь –
знайди
біля того озерця,
де живуть весни.
***
А серцю жити – тільки раз…
Літати в небі
з мрією,
не помічати часу…
Біжить за обрій циферблат.
Цілунок – трунок золотий.
Кохати серцю – тільки раз…
***
Суцвіттям – життя
у грудях!..
Біжу, щасливий,
із вогнем у серці!..
За мною – тисячі вогнів!
Як дивовижно гарно!
Мрії…
***
Відпусти…
Болить душа…
Маю злетіти
птахом вільним!..
А натомість –
тобою скутий…
Чи й живу?..
Щастя згадую –
приходить смуток…
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Морем сліз
повняться очі…
Відпусти…
***
Знаю:
мрієш
про мене
уві сні
й ненавидиш…
З тобою –
мов на чужині.
Самотнім буду
краще…
Вільним!
***
Гортаю «Сонячні кларнети»
на лавчині в парку.
Тиша…
Життя спинилось…
Сиджу, прикутий величю дубів.
Медитую?
Але ж ні:
з ялинами веду розмову.
Шумлять осінні друзі…
Спасибі, що на світі не один…
Гортаю
«Сонячні кларнети»...
***
Заговорить місяць –
ловимо сигнали ночі…
У таємничі шиби
стукає смуток.
Не впускаємо…
Червоним повняться келихи,
хмеліють уста в цілунку.
Не впускаємо смутку.
Хай собі там стукає...
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***
Грав місяць уночі…
Стрибали зайчики
і пестили чоло.
Грав місяць уночі:
він мав талант
розрадника і друга…
***
Завітала
сніжно-біла
в літній сад
сорока!..
Принесла гірку до болю
вісточку мені…
Пригостив
солодким чаєм
вісницю
крилату!..
***
Малюю
берізку…
Навіщо Венера?
Проміння
малюю…
Навіщо обійми?
Ось вишенька спіла…
Навіщо цілунок?
Вірю
в золотовесну!..
Навіщо слова?..
***
Ніч – безодня...
Навколо тиша...
Хмаринками
біжить
місяцелюд…
Спішу за ним…
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Шукаємо
початок
світу...

***
І дні, і ночі –
сумноокі…
І дощ –
вночі…
Болить – байдуже…
Розплющую солоні очі –
темрява, самотній…
І лиш зоря –
єдиний провідник.
Зорею стану!..
Ти ж…
не заблукай…
***
Троянда –
без колючок…
Мов сон весняний –
сонячнолюба!..
Прийди
вночі –
осип колючками
гарячими!..
м. Київ
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ВІДБИВСЯ ВІД РУК
Сергій Бурлаченко, учень мого 7-Б, жив на околиці селища, тож дорога
до його дому була довга. Я йшла асфальтівкою. Мене зігрівало лагідне
осіннє сонце, що збиралося вже за обрій, шурхотіли шинами авто, голосно
гуркотіли вантажівки. А я під всі ті звуки й рефлексії світла обдумувала,
що і як говоритиму. Мені треба було провести виховну бесіду з Сергієм
та його батьками – вони не те що на батьківські збори не з’явились, а й на
виклики до школи аж ніяк не реагували. Коли підійшла до їхнього двору
і взялася за ручку хвіртки, щоб її відчинити, з подивом зауважила, що
почуваюся впевнено й спокійно – знала що і як говоритиму. Перед самим
подвір’ям пригадала ще й оту стареньку затерту книжку, що батько колись
подарував мамі – «Золоті розсипи». І як же то було доречно, бо вмить
згадала, як про лінощі та невігластво говорили поважні знаменитості всіх
часів і народів. Подумки подякувала пам’яті – тепер моя виховна бесіда
мала бути не гіршою, ніж у Марії Опанасівни чи Олександри Тихонівни.
Не раз до глибини душі дивувалася, як же тільки гарно у них те виходило. Вони знаходили такі слова, коли розмовляли зі своїми вихованцями, що їм позаздрили б усі педагоги-класики разом узяті. Вірніше, не

70

Лiтературний Чернiгiв

розмовляли вони, вони ви-хо-ву-ва-ли. А слова які добирали! Розумні!
Урочисто-правильні! Педагогічні! Та найбільш дивовижним було те, як
довго вони могли говорити, все оте виголошувати, наставляти. Відкидала
від себе нав’язливу думку, що то був відверто односторонній зв’язок, і
вихованець просто чекав закінчення тієї тиради. Його напружено-уважні
очі виражали стійке очікування й ретельно замасковану нудьгу. Він перетерплював. Так було «собі дешевше». Знав же бо з досвіду: краще один раз
витримати – можливо, цим все й закінчиться. Проте, здається, у такому
ракурсі ситуація бачилася тільки мені. Але що я? У мене й стажу того
– всього рік із хвостиком. А потім, це ж їх, а не мене, по суті, вчорашню
студентку, дирекція постійно ставить у приклад, як найшановніших сіячів розумного, доброго, вічного. Тож у Марії Опанасівни й Олександри
Тихонівни не було ніяких підстав перейматися тим, що не виконують
покладений на них священний обов’язок все оте сіяти й вони завзято та
впевнено йшли надійно обраним шляхом. У мене ж було все навпаки.
– Так не можу. Не вмію… Ніколи не зумію… Немає в мене такого педагогічного хисту. Ніколи не буде… Нічого в мене не вийде…
Такі й подібні думки просто згризали мене після того, як я в черговий
раз мала нагоду бути присутньою й спостерігати виховні моменти моїх
старших колег.
***
Прямувала до учительської поставити журнал свого класу. Настрій
був украй кепський. Після розмови з Сергієм почувалася так, ніби щось
не договорено, а те, що сказане, все не так, не те, неправильне. З чого почалася розмова, на тому, власне, й закінчилася, тільки більше сумнівів
та невдоволення собою. Говорила, а слова ніби відскакували від нього. У
сірих великих очах же було щось таке, що треба було ухопити, розгадати,
прочитати, а я.., а я не могла. Бачила! А не могла… Просто банально не
спроможна була нічого збагнути, хоча дуже чітко вловлювала якийсь
незрозумілий мені внутрішній протест. І він був направлений проти всіх
отих сказаних мною «педагогічних» слів.
У вчительській відразу ж почула:
– Ні, таки треба щось робити з цим Бурлаченком! – відірвавшись
від зошитів і піднявши на лоба окуляри, мовила учителька математики.
– Він же нічого вдома не робить. Ось! – рвучко кинула на стіл зошит, а
її колючі очі чіпко втупилися в мене: – Ну, що це таке? Невже таки не
можна було зробити правильно? Здібний же хлопець! Та посиділо б, та
покопирсалося б … Подібні ж рівняння розбирали в класі!
– А нахабний який! – це вже учителька історії. – Ти йому зауваження,
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а він у відповідь з таким гонором, що… – голос її перемкнувся в тональність глибокого й безмежного обурення.
– Таких відразу ж треба ставити на місце. То ви ще молода, не розумієте, з ними треба жорстко. Щоб боялися, – твердо, мимохіть поправляючи
пишну зачіску перед дзеркалом, дружина директора.
– Не ті тепер учні, не ті, … – наливаючи в чашку чаю із термоса, мрійливо, Марія Опанасівна. – Звикли на всьому готовому, коли що, батьки
за спиною, – закінчила звичайним голосом, ніби повернувшись до прозаїчної дійсності.
– А у мене на уроці …, – запально вчителька мови й літератури.
– Так! Викликайте батьків! – не давши їй закінчити, вже до мене,
вчителька математики.
– Запрошувала, чомусь не з’явилися. Сьогодні сама до них піду, –
сказала я.
І ось я відчиняю хвіртку господи, де живе мій учень.
***
Сергія побачила відразу. Тієї ж миті зрозуміла, що ані «золоті розсипи», ані все інше, що так гарно склалося в голові про лінощі, невігластво
й неробство, мені не знадобиться. Поглядом ухопила добротний будинок
вдалині, праворуч – колодязь з різьбленим дахом, навпроти нього – довгий сарай. У ньому стукало, грюкало, мукало, тобто подавало голоси все
те, що нетерпляче вимагало бути негайно доглянутим і нагодованим.
Біля круглої балії, що біля сараю, лежали величезні буряки, там же стояла тертушка. Мій учень, у гумових чоботях із закачаними халявами,
у фартусі, великому й задовгому на нього, стояв біля чавуна, у якому
парувала картопля. Промайнула думка, чи ж допоміг йому хто підняти
і поставити на землю такий тягар – чавун був здоровенний. Побачивши
мене, Сергій страшенно зніяковів.
Я привіталася, хоча вже й бачились у школі. Він спантеличено відповів і відразу ж нахилився над буряками, приховуючи своє збентеження.
Пасмо русявого волосся впало йому на лоба, тож я не бачила очей, а
тільки краєчок почервонілого обличчя й вуха. Я ж була шокована не
менше, аніж мій учень. Всі педагогічні повчання і так гарно організовані
розумні слова враз потьмяніли, розтанули, стали незначущими й пустими.
Приголомшило усвідомлення того, що я, хоча й народилася та виросла в
селі, ніколи й нічого подібного не робила. Та ні! Навіть не знала, що й до
чого! Звичайно, ми, діти, як і всі наші ровесники, допомагали дорослим по
господарству. Але ті обов’язки були такі дріб’язкові у порівнянні із тим,
що я ось щойно побачила. У моїй сім’ї цим опікувалися дорослі, і тільки
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вони. Я багато читала й малювала, тремтіла перед академконцертами і
почувалася щасливою опісля них, листувалася зі своїми друзями й майже
щодня відвідувала бібліотеку. Я з нетерпінням чекала, коли в книгарню
завезуть нові книжки… Ото був мій світ! Він кардинально відрізнявся
від світу цього хлопця.
Іноді, правда, я пасла корову. Того страшенно не любила. Хотілося
читати, а це здавалося таким собі звичайнісіньким марнуванням часу.
Зазвичай брала з собою книжку, та заглибитись у текст не могла. Хіба
ж то було читання? Мені весь час здавалося, що Лиска так і норовить
кудись утекти. Я того панічно боялася і тому ходила майже впритул до
неї. Мабуть, зі сторони то було дуже смішне видовище – дівчинка, з двома
товстими туго заплетеними мамою косами, з великими, як їх називали,
«газовими» бантами світло-лілового кольору, наступає корові буквально
на ратиці, тримає в руках книжку, ще й гортає аркуші, читає. Лиска час
від часу зупинялася, повертала голову і довго, ніби аж з подивом, дивилася в мій бік своїми вологими у пухнастих віях очима. Я відступала
на кілька кроків, бо страшилася, що вона ось візьме і вдарить рогами.
Так повторювалося не раз. Проте бити рогами Лиска, напевно, мене не
планувала. Мабуть, занадто дрібною була я в її очах. І от в черговий раз,
коли я стояла за нею і читала, вона ще раз подивилась, а потім, хвацько
розмахнувшись хвостом, з усього розгону хвиснула мене по обличчю. Її
хвіст закінчувався пишною китицею, в якій заплутались реп’яхи. Удар
був такої сили, що мені на мить перехопило подих. Від несподіванки,
болю й образи я просто захлинулася. На очі навернулися сльози, та я
тільки раз по раз хапала ротом повітря і не витирала їх, аби, бува, того
хто не помітив. Прийшовши до тями, озирнулася навкруги і трішки заспокоїлась – поблизу нікого не було. Отже, жодна людина не бачила мого
ганебного приниження. Я хутко витерла сльози й відтоді вже трималася
на безпечній від Лиски відстані.
– А де.., – запитала я Сергія, намагаючись справитися зі збентеженням, – де батьки? Я хотіла б із ними поговорити.
– Вони ще на роботі.
– А коли прийдуть?
– Нескоро. Мама на фермі, а батько на комбайні. Зараз кукурудзу
збирають.
Ми знову мовчали. Сергій почав товкти картоплю в чавуні, я ж почувалася зайвою й непотрібною.
– А знаєш, давай-но я тобі допоможу, – вирвалося в мене.
– Ні-ні-ні, не треба, – скоромовкою проговорив Сергій.
– Давай, – я майже силоміць взяла в нього із рук качалку, – а ти щось
інше роби.
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Він почав терти на тертушці буряки, потім перемішав все оте, посипаючи мішанку дертю і додаючи якогось порошку.
– Це що? – поцікавилася я.
– Вітамінні добавки, – відповів коротко.
Більше я нічого не запитувала, зосередившись на картоплі. Намагалася
не виказати, що мені було нелегко, та таки впоралась.
Швидко смеркало, потягнуло прохолодою.
– Ну.., вже піду, – сказала.
– Я вас проведу, – відгукнувся на мої слова Сергій.
Ішли ми мовчки, а потім я промовила:
– Ти, Серьожо, повертайся. У тебе ще ж багато роботи.
– А ви не боятиметесь? – запитав він і додав: – Вже он як темно.
– Ні, дякую, повертайся, – сказала я і подумала, що ось такий він мені
зовсім незнайомий.
Ішла додому і не могла зрозуміти, що відчуваю. Сказати, що невдоволення собою, бо ж не зробила того, що планувала, так ніби й ні. Почуття були якісь неясні й обтічні. От тільки… в моїй голові все чіткіше
вимальовувалось одне дуже настирне запитання: «Що я скажу своїм
колегам, якщо хтось поцікавиться моїми відвідинами?»
***
– А таки сім’я й школа – то велика сила, – почула я, зайшовши до
учительської кілька днів потому. – От бачите, – то вже до мене учителька
математики, – допомогло! Та Сергія не впізнати, я вам скажу!
– Ви знаєте, я теж це помітила. Став спокійніший і уважніший на
уроках, – сказала ще одна колега. – А вчора то й зовсім здивував. Не повірите: підняв руку і сказав, що бажає зробити узагальнення вивченого
матеріалу. Ні! Хто міг би подумати!
– Ну що ви хочете, – сказала розважливо Марія Опанасівна, – вони
зовсім відбиваються від рук, як тільки батьки послаблюють увагу. Ото
бачте як, виходить, вони без нас, а ми без них теж не можемо. Воно, таки
й правда, сім’я і школа – то велика сила.
– А таки.., – хотіла щось додати Олександра Тихонівна.
– Що? – перебив її учитель фізкультури. – Ну? Що? – Зараз і ви
туди ж : «Велика сила»? Пасок – ото сила! Мабуть, провчив його батько
добряче – ото і вся вам відповідь. Давно б уже час. Сила, сила.., – пробурмотів зневажливо, беручи класний журнал і виходячи з учительської.
А я нічого не сказала.
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МІЖ ШЕПОТІВ СМЕРЕК

ОЖИНОВА СПІЛІСТЬ

Достигають ожини на свіжому зрубі,
Переплівшись на сонці – в сувої верет.
Як тобі до лиця цей духмяний букет –
Аж спілістю ягід відлунюють губи.
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Ці суцвіття полян розлилися, як ви́на.
І повітря п’янить ароматом Карпат.
Тут крила ростуть від небесних сонат,
І тобі на плече похилилась калина.
Ти усмішку свою в цьому храмі душі
Полуднево підкреслюєш соком ожин.
І звільняєш плече віл легких одежин,
Дописавши рядок у п’янкому вірші.

ПРОБУДЖЕННЯ

Розтуманилась ночі сонлива полуда.
Навпрошки першопромені ллються.
Просинайтесь щасливими, люди!
Прислу́хайтесь, як солов’ї сміються.
Світанна зірка скинулась додолу.
Навскіс по небу, звістивши комусь.
Лоскоче промінь твоє тіло голе,
І трунком кави ранок усміхнувсь.
О, Божий ранок, вище слів і звуків!
Від ніжних барв – аж о́терп по душі.
Ця, незбагненна, радосте і муко,
Веди нас вічно в сонячні дощі.

БЕРЕГ НАДІЇ

Тут вічність днем стає. І мить цілує вічність.
У вимір таїни, за шепотами вод ілюзії пливуть.
А контур твоїх слів час пише в канонічність
Над повінню дощів, зімкнутих в каламуть.
Ти руку подаєш – як ангельське крило.
Й фантомиш поміж трав із гордістю княгині.
З вуст клятву бережеш за чисте джерело.
Й усміхнена ідеш в весняній хуртовині.
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Ми звертаємо з вод до невічного дому,
Наші дотики душ зустрічаючи, мов оберіг,
І боронимо пам’ять, комусь невідому.
Хоч з вітрами розлук знову падає сніг...

ВИНО ЛЮБОВІ

Нам ще сниться вино вечорове,
Те, єдине, що з нами п’яніло.
І ввіходило тайнами в тіло,
І суцвіттям в’язалось терновим.
Нам згадалось – колись ми були
Тут... й без броду у воду ступали,
Лиш, під ранок, між трав засинали
Й за медами пливли із імли...
Нам хотілось сліди ці ловити,
Понад плином гірської ріки,
Й солодкі переходити гріхи –
В мовчанні нашої молитви.

ТРАВНЕВА ЗЛИВА

Вигнанці-роки мерехтять на життєвий Тибет.
По долонях комет перелискують долі, як іній.
Лише віра тримає у вічній напрузі хребет.
І сонячний погляд зникомі підсилюють тіні.
В серцевині думок оберегом застиг аметист.
На живичній імлі ще дримбар виколихує ехо.
Ти ступаєш у храм... Ти правицею перехрестись...
Хоч до лику святих мурахою ступиш чи птахом.
Хай ще стане снаги – не забути сердешну весну
Під воскреслою громом порою травневої зливи.
Зупинитись під пісню небесних птахів заливну
Й усміхнутися нашій поєднаній долі щасливо...
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ПОГЛЯД

Ти до мене приходь голубими очима небес,
В цей пробуджений світ власним ранком.
Проявись, просвітись, воскресися з серпанку
І веселкою крил осяйни марноту між словес.
Погляд ваблять сади світанкового цвіту.
Серцями мерехтить весняна заметіль.
І з першої грози – відлуннями весіль –
Спиваєм з крапель мед народженого світу.
Ми бачимо удвох весняну неповторність.
І чуєм легкість крил небесних журавлів.
Торкаючись вітрил міражних кораблів,
Вдягаєм у любов примарну ілюзорність.

А ПАМ’ЯТАЄШ?

Торкнути звуки скрипки Страдиварі
Тоді забаглось в тиші цій, гірській,
І піснею ввійти у смерековий стрій,
І, по-мольфарськи, розігнати хмари.
Тут скрипки грають і чарують слух,
І перегук птахів підспівує стострунно.
Плаями по горі карпатська йде мадонна,
Її від злих вітрів гірський боронить дух.
А вічність ніжно заполонить слух.
Й жива ще ватра стріне при колибі.
І ти, в чергове, свій потвердиш вибір,
Як у весільний вгорнешся кожух.
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КАРПАТСЬКИЙ РАЙ

Повітряний нектар чар-зіллям напува.
Карпатська вись тобі п’янить голівку.
Ти раєм прорікаєш цю мандрівку,
Яку ти, мов у храмі, провела.
Згадай за наше, встояне, вино!
Й п’янких ожин духмяне мерехтіння.
І ці живильні смерекові тіні,
Мов з дивної містерії кіно...
Час спогадом стає, немов за нами...
В ці вічні зваби прагнеться завжди.
І мань гірська шепоче: «Приїзди...»
Наразі в нас лишаючися снами...

ДОЩОВЕ ПРОСОННЯ

Ти дивишся на час, як на вогонь.
У тінях мрій пливуть краї далекі.
І милі звуки, дотиком від скронь,
На край душі несуть твої лелеки.
Ранковий сон ще кригою скресає
В раптовий дощ, стікаючий по ринві.
І кавовий димок в кімнату залітає,
Крізь протяги, вологою полинні.
Тремтить сторінка. Висохла сльоза.
Чужий сюжет тебе не відпускає...
В проваллі вікон – досвітня гроза,
Й налиті яблука дощем стікають.
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ДОТИК

З легеньких одежин ти вивільняєш тіло,
Із плавністю богинь ввіходиш у ріку.
Й щасливою пливеш у тишу цю п’янку
З цілунками небесного світила.
У чистоті заплав втрачаєм рештки сну,
Читають води нас, спиваючи на дотик.
Й дерева шелестять на потаємних нотах,
Враховуючи нам, на двох, одну весну.
У торжество краплинок на вустах
Дописуєм рядки сердешного тремтіння.
А час з дерев сколихує цвітіння, –
Згубивши нас в пелюстках, мов у снах.

МЕДИТАЦІЇ В КАРПАТАХ

Спахнула блискавиця, й востаннє розродився грім.
Над горою заніжилась просинь твоїми очима.
Обірвалася злива повітрям остуджено свіжим, пахким,
І розтишилась мить, між землею і небом втолима.
Ми вже поруч. І поруч цей зрин – огортавості світла.
І не ліжко... Не дім... Лиш на спомин повітря єдине...
І знебеснена просинь тобою над нами розквітла,
Спільним подихом, звуком вгортаючи в сон лебединий.
Ця карпатська мінливість. Тобою пройнята на дотик.
Ти обличчям провидиці ловиш небесну теплінь.
І спиваєш очима ці сонячні клапті тремтливих екзотик,
В світлотінях відчутих тобою небесних прозрінь.

СОЛОДКА ТАЇНА

Малинова гора... Малиновий нектар...
Солодка таїна твої цілує губи...
Лиш небо у зіницях, наче згубу,
Колише тіні почорнілих хмар.
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Тут сонце і гроза зустрілися на зрубі.
А нам до губ тече малинове вино.
Й, полонячи, нам солодить воно,
Як малинові твої губи, люба.
І ми, обнявшись, слухаєм грозу.
Спиваєм нас у кожній крапелині.
І дякуєм оцій гірській малині
За чистоту сердець, немов сльозу.

МІЖ ШЕПОТІВ СМЕРЕК

Один на двох ми пишеш свій роман,
Чутливість душ тут знають лиш Карпати.
Під шепоти смерек так любо просинатись
Й удвох пливти в світліючий туман.
Ми пізнаєм, як пахне літній вечір.
У сутінках зникають лиця гір.
І юна ніч вже свій малює твір.
Я ж накриваю твої голі плечі...
І ти не спиш, розгадуючи час.
Поміж рядками пишеш незабутнє,
Карбуючи в присутності майбутнє
Й лишаючи Карпатам юних нас.

ГАРМОНІЯ

Наш новий ранок. Золоті стежки –
Немов навмисне, сонцем обігріті.
Цю щирість серця залишаєм дітям,
Що вже пливуть у течії ріки.
Милуємось, як височіє літо.
Калиною вгортаються рядки
І піснею злетять тобі з руки,
Моя кохана, мила Афродіто.
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Життям ідем, неначе спілим житом.
Одним на двох – прожитим, пережитим.
А під вікном духмяні стигнуть квіти,
Немов любов’ю хочуть поділитись.

ВЕСНЯНІ ЧОРНОГОРИ

Буденні голоси суєтно відпливли
В життєві ритми голосистих вулиць.
А ми хмаринки в друзі запрягли
І п’єм красу, що довкруж розгорнулась.
Послухай, мила, пісню Чорногір.
Скупайся юно в цій високій тиші.
І гори обійми, мов старовір,
Душею, вільною як ці узвишшя.
Весняний цвіт цілує радо лиця.
Снігам рожевим сниться ще зима.
Ми цього дива піші самовидці –
В квітучий рай ступаєм мовчкома...

РІКА

Липнева свіжість огортає тіло.
Твої цілує груди і вуста...
Заплава чиста так тебе хотіла
Вгорнути літом знову дочиста.
Ти розтинаєш усміхом щасливим
Ці хтиві хвилі із небесних вод.
І ми пливем у рай, неначе в зливу,
Втікаючи від стресів і негод.
Ріка життя... І хвиль медові зваби...
І гони літ – віддалені від нас...
Вже інші води обмивають карби,
Лишаючи у снах для нас наш час.
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НЕПОВТОРИМІСТЬ

Не покидай мою уяву
В туманах сизих вечорів,
Щоби вогонь не догорів
З ковтками вистиглої кави.
Не покидай мою уяву
В самотній тиші проти неба,
Де в водах одинокий лебідь
В безсонні жде твою появу.
Не покидай мою уяву,
Бо тільки ми – неповторимі.
І ми не можем пройти мимо –
Крізь нас – поєднаних серцями.

СВІТЛО

Цим світлом з ароматом помаранчів
В твоїм лиці святкують небеса.
Цю зливу сонця ми гортаєм вранці,
Десь у Карпатах, двоє – сам на сам.
Не квапся воскресати з наших снів.
Живімо вічно – в казці чи предтечі.
Тебе за руку в шепоти вітрів –
Веду по серцю вічності чи втечі.
Прикарпаття
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ЛЕБЕДІ СВІТАНКУ
Вечір, а згодом і ніч швидко полонили принишкле село, що
віднайшло прихисток на пагорбі біля ріки, нагадуючи про себе
мешканцям химерними примарами крислатих дерев, густою тягучою
темрявою, враз посталими загадковими зарослями непролазних кущів,
дивними, незрозумілими тінями біля поодиноких, іще не покинутих
хатин, глухими, віддаленими звуками сичів.
Павлина не знаходила собі місця, раз по раз зиркаючи на вхідні
двері. Врешті не витримала – вийшла на вулицю. Ні джерельний дих
чистої ріки, ні загримована, загадкова ніч, ні мандри місяця, що
вигулькував і знову ховався, танцюючи поміж хмар, ні розмаїття
пахощів трав, квітів, поспілих фруктів не змогли заспокоїти бабусину
душу.
«Де вони. Як вони там», – роїлися нав’язливі думки у жінки.
Її єдиний онук Руслан разом із сусідським Артемом поповнили
ряди професійно-технічного училища. Закінчувався другий тиждень
навчання. Уже телефонували батьки обох, які знаходилися на
заробітках, а звістки від юнаків не було.
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– Фур-ур-р, – понеслось від ріки у плавні. Ця несподівана подія
не стільки її налякала, скільки відволікла.
– Випорхень! – вирвалось у Павлини.
Намагаючись себе заспокоїти, подумала «Нічого з моїм і Надіїним
онуком не станеться. Он і онуки, як той селезень – тільки загурчали
в дорогу».
Вона пригадала, як колись на світанку біля озера побачила
дивовижу: крізь густий, молочний туман ледь-ледь проглядалися силуети граціозних, здавалося, якихось неземних, величних птахів, що
збиралися в далеку, складну, важку дорогу…
Вона посміхнулася.
– Наші легені, наші онуки, наша надія, наші лебеді на світанку у
пошуках кращої долі, – шепотіли губи бабусі.
За сусіднім парканом з’явилася постать.
– Павлино, це ти? Приходь, посидимо, погутаримо, а то мій, Господи
прости, обалдуй уже встиг хильнути. Уже нікакой.
– Буду, Надю, куди я подінуся, а онуки наші, мабуть, завтра зранку
приїдуть. Мо’ сьогодні які діла у них?
– Приходь, Павлино, скільки нас тут? Старі повимирали, а молоді
повиїжджали. Шо тут робити?
– Надіє, ти не дуже на Євмена бочку коти. Я бачила, як він наробився коло сіна. Надь, ти з Євменом спокійно, лагідно – більшого
доб’єшся. Так, а хто буде?
– Хто буде? Катька, Зойка, Маринка, Югаська і другіє – як усіда.
Полтора десятка мо буде. Дак і два ковалера – Євмен і Гриша.
Павлина якось неуважно слухала, промовивши:
– Ех, була б мобілка хоч у одного!
– Ага, атож! Бачиш, їм захотілося не прості мобілки, як у нас з
тобою, а ті… – жінка намагался пригадати слово «смартфон».
– Ти права, Надю. Так у скільки збираємось?
Останнім часом люди похилого віку – аборигени родючого
чарівного краю, побоюючись мародерства, лякаючої самотності у
напівпорожньому селі, почали по черзі збиратися то в одній, то в
іншій просторій (колись добротно побудованій) хатині, частенько
залишаючись там і на ночівлю.
Руслан та Артем змалку привчалися до праці. Це, здебільшого,
відбувалося влітку у своїх дідусів та бабусь. Хлопцям сподобалося,
що, коли розпочалося навчання , то, окрім теорії, більша частина часу
відводилася на практику. У юнаків справи йшли непогано, але не
давав спокою не придбаний смартфон. Вони вирішили купити хоча
б один на двох, та і на це коштів не вистачало.
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– Руслане, давай попитаємо у Тимохи. Ти ж бачиш він увесь у
цяцьках ходить?
– Артеме, мені не хочеться з ним зв’язуватися. У нього компанія
не дуже гарна.
– Не боїсь, Руслане! Давай завтра після занять поговоримо. Може,
займе гроші. Батьки на прості мобілки дали, а хочеться кльовий апарат.
Наступного дня хлопці уже були у колі знайомих Тимофія. Той
вислухав, і оченята в нього забігали, не знаходячи місця.
– Пацани, ви бачите на мені прикид? Ви думаєте, шо вас училки
чомусь научать? Мой папка був у школі нечемний, а виріс крутим
пацаном! Наверноє, і я в нього вдався. Так от! Єсть небольшое дело!
Все буде «окей».
– Шо за дело?! – майже в один голос вигукнули обоє.
Тут є мобільний магазичник. Мене там не очень уважають. Я буду
там без своїх пацанов. Ваше дело: розпитувать у продавца, які марки
телефонов і тому подобноє. Усекли?
– Так це що – кража? – губи у Руслана затрусилися.
– Яка кража?! Я шо – конь мохнорилий?! Я шо – вор?! У них там
цього добра полно. Попользуємось і верньом.
– Я в цьому не участую.
– Руслане, ми ж не причому! Ми ж тільки попитаємо! – настирливо
переконував Артем…
Другого дня у поліцейському відділенні з Тимофієм, який уже
побував там кілька разів, розмова відбувалася в іншому кабінеті, а з
ними бесіда була короткою:
– Так, кажете, батьки зараз на заробітках? А дєдушки, бабушки
далеко?
– Да нє. Тут зовсім близько, – ледь вичавили з себе юнаки.
Зранку до напівсонного села під’їжджав поліцейський автомобіль.
Спочатку на це зреагував один, а потім і решка дворових псів.
Попетлявши по розбитих сільських лабіринтах доріг та здійнявши
куряву, авто зупинилося біля Павлининого дворища. Скрипнули
дверцята.
– Стасенко і сусіди Ткаченки? Вилазьте, соколики, з машини, будемо
розбиратися. Вилазьте!
– Наші лебеді, лебеді на світанку, – сумно похитуючи головою,
жебоніли вуста жінки, а до двору, спотикаючись, поспішали сусіди
– Євмен з Надією.
м. Остер
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Ніжно грає осені струна
Вересневий день в календарі
Пише жовтолистом слово «осінь».
Виногради пахнуть у дворі,
Грушами смакують бджоли й оси.
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Ніжно грає осені струна
На вітрах, багряно-жовто-синіх,
Всюди пісня-загадка луна –
То пташині зграї галасливі.
Забарились ружі у садку,
Хвастають останнім літнім квітом,
Сонце їм повісило легку
Павутинку бабиного літа.
І горять у всій своїй красі
Кучеряві хлопці-чорнобривці,
Кущик м’яти з дива аж присів,
Бо не зміг красі не підкориться.
29.10.2015.

Героєм він вийшов з битви
Під прапор, під жовто-блакитний,
Востаннє потрапив боєць,
Що був у бою непохитний,
План ворога звів нанівець.
Та куля ворожа, остання,
Спинила життєвий політ –
Зненацька героя застала,
Й померк у очах його світ.
Ні, жертва його не даремна
За землю, дітей, матерів:
У час надзвичайно буремний
Для насУкраїну зберіг.
Під прапором жовто-блакитним
У вічному спить тепер сні…
Героєм він вийшов із битви,
Потрапити щоб у пісні.
31.03.2015.
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Майдан, війна і Україна
Стояла ніч, глибока і…німа.
У кожного в душі–незвична рана:
Надія гинула… Скоріш, майже нема…
В Європу, кажуть, Україні рано.
Та зрадив раптом тишу листопад –
Студентів крик піднявся над Майданом,
То «Беркут» «частував» їх навпопад.
І сколихнуло світ дітей ридання.
І сумно води ніс у даль Дніпро,
Не зрозумів, за що дітей карають,
В очах у них свята любов, добро,
Тепер Майдану весь народ збирає…
Так починався в Києві Майдан,
Без планів, але під крилом надії.
Уже ніхто не плакав, не ридав.
А всі були, як кажуть, тут при ділі:
Той бутерброди вправно готував,
А той куліш варив, густий, козацький,
Цей друзів від бандитів рятував.
Ділили все по-чесному, по-братськи.
І сходилися ввечері в намет
Донецькі і чернігівські, і львівські –
Хтось підприємець з них, а хтось –поет.
Солдатами були одного «війська».
Зимовий холод хоч і допікав,
Та був безсилий перед цим народом.
Ніхто додому звідси не тікав,
Бо був землі своєї патріотом.
Міняли темні ночі в світлі дні,
Пісні уже усі переспівали,
І хоч були там друзі, й не нудні,
Та влада «беркутнею» діставала.
Коли ж народ став голос подавать,
Заради чого вийшов, бо дістало,
Тоді людей взялися… убивать.
І Україна вся тоді повстала:
Старе й мале, у місті і в селі,
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Намірились покласти край неволі,
Щоб швидше зникли слуги й королі,
А царювали Правда, Право, Воля.
І світ увесь вітав тоді Майдан:
Європа і Японія, і Штати…
З нас кожен краплю спротиву додав,
Щоб згинули хапуги-супостати.

Грім
Було їх у неї двоє –
Тепер же – ні одного –
Поклали себе за волю…
Як сіяла долю дітям
Матуся, то цвів розмай,
Кохала їх більше квітів,
І сонцем була сама,
Щоб діточкам вистачало
Любові її й тепла,
Сердиті вітри стрічала –
Стіною для них була.
Росли-підростали діти,
Всміхалась матуся їм,
Не знала, де радість діти –
Аж раптом… ударив грім…
Прямісінько мамі в серце –
Те плачем гірким зайшлось:
Обидва сини ж – у герці –
Біди щоб не відбулось…
І рвав біль їй білі груди,
Тікала земля з-під ніг…
Що з дітками її буде?
Молитвою – оберіг…
Не грім то – війна на сході,
Що проти її дітей
І проти її народу…
Хрестами… земля цвіте!
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Й кричать із-під них могили
До світу уже всього:
«Вкраїні не дай загинуть!»
Двох свічок… палав вогонь…
Тепер вона, мов журавка
Поранена, шкандиба…
Синочків-синів їй жалко…
Зчорніла, немов журба.
Хмеліє весна розмаєм
У обіймах у тепла…
Матуся… вузлик тримає –
Гостинці синам несла…
24.05.2018.

Чернігівцю Андрію Лебедєву
присвячую (посмертно)
(Його поховали 25.04.2018
після 3-ох років пошуків)

Шукали три роки, поки відшукали…
Засвідчив про те результат ДНК…
В полон захопили Андрія «шакали»…
Безжальна вбивала іззаду рука…
Стріляла… в беззбройного… Щоби надійно…
Аби не ожив… Щоб навіки закляк…
Три роки країна шукала Андрія,
Бо син її був він і є, позаяк.
Хоч років відвів йому Бог небагато,
Та воїн свій край научився любить.
Послав не один він «гостинець» для «брата»,
Уклав москалів у «двохсоті гроби».
Ридали за ним і рідня, й побратими,
І друзі. І місто притишило крок…
Це воїна душу до раю впустили,
Й поменшало в небі яскравих зірок.
29.04.2018.
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Рушник
(Слова для пісні)
(Присвячую своїй мамі
Ходак Феодосії Іванівні)
Погляну на рушник, що мама шила,
Вустами до узору доторкнусь,
Так за життя вона й не відпочила,
Дитям до її серця пригорнусь.
«Літа мої твої вже доганяють,
І доля дивно схожа на твою:
Ті ж колисанки внуків забавляють,
У них вплітаю власну таїну.
Матусю, моя мила, рідна ненько,
Уже і в мене коси у снігу.
Пробач, – промовлю щиро і тихенько, –
Тепер я знаю слів твоїх вагу».
17.01.2018.
м. Чернігів
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Тетяна Таланцева (Нескоромних) народилася 5 березня 1991 року у селі Сновське Сновського району Чернігівської
області. Закінчила Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця
(Київ). Працює за фахом. Більше 10 років
друкується у всеукраїнській «Газеті для
жінок». Добірки віршів публікувалися у Чорноморському художньо-публіцистичному альманасі «ПолиДом» , журналах «Літературний Чернігів»,
«Склянка часу», інших виданнях.

ПОМОЛИСЬ ЗА УКРАЇНУ, ПОМОЛИСЬ
Світло рідного дому
Крізь морок будь-який і ночі,
За кілометри будь-які
(Душа це бачить, а не очі)
Сіяє вогник у вікні.
Це рідний дім. Це світло вічне.
Воно не гасне у віках.
Крізь темноту і болі кличе,
Аби зігрілася душа.
Крізь перешкоди, час і відстань
Сюди я знову буду йти,
Адже зникає біль і відчай

Поезія

93
На рідній батьківській землі.
Й душа завжди летить до світла,
Де рідний дім, свята земля.
Маяк, якого не згасити,
Який горить крізь все життя.

Моя Чернігівська земля
Моя Чернігівська земля!
До тебе серце знову лине,
Ліси знов кличуть і поля,
І мною стоптані стежини.
Поліське небо і трава,
Світанок терпкий у тумані.
Із ним оновлююся я,
Живу мов вперше і востаннє.
Мого натхнення джерело,
Маяк і пристань в цьому світі.
Моє замріяне село,
Де всюди спогади розлиті.
Моя Чернігівська земля!
Ти знов мене до себе кличеш.
Моя любов, моє життя,
Моя зоря на цілу вічність.

Молись за Україну
Постав свічу і помолись за Україну.
Вона давно вже не осяйна,
Вона на сході у руїнах,
Її терзає «братськая» війна.
Молись і став свічки за Батьківщину,
За весь народ, за Київ і Донбас.
О, Господи, врятуй же Україну,
Аби нащадкам щось лишилося від нас.
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Трагедія городня
Сусід садив город і квіти,
За всім дбайливо доглядав.
В саду від яблук гнулись віти
І соловейко в них співав.
Сім’ї не мав. Усе трудився.
І ось одного дня… помер.
Буряк не копаний лишився,
Квітник сухий стоїть тепер…

Ностальгія
Ностальгією плачуть роки
Мелодійно сумними піснями.
Певно, буде боліти доти,
Доки пам’ять живе із нами,
Адже спогади знову крають,
На шматки розриваючи спокій.
Та солодшого в світі немає
Від колишнього подиху років.
І думки полетять в минуле,
Знову хочеться щось повторити.
Все минуло, давно минуло,
І без цього потрібно жити.
А душа знов чогось шукає
У потоці подій і днів.
Ностальгія. І біль проймає—
У минуле нема мостів.

І навіть небо не рятує…
Чи сніг, чи дощ, чи, може, сльози—
Якісь краплини на щоках.
Ніхто не каже і не просить,
І не копається в думках.
Вітри шматують знов волосся
І в очі знов кидають пил.
Було щось втрачено сьогодні,
У що хтось вірив і любив.
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І навіть небо не рятує
Від порожнечі й самоти.
Ніхто давно уже не чує
Й не допоможе шлях знайти.
І до півночі знов блукання
Посеред осені і втрат
У пошуках тепла й кохання,
Яке не вернеться назад.

У полоні твоїх рук
В полоні твоїх рук.
О, як же у них добре!
В полоні твоїх рук.
Аж серце завмира!
Я хочу в них лишитись
Назавжди від сьогодні
Й напитися удосталь
Бажаного тепла.
В полоні твоїх рук.
Я вирватись не можу,
У мене просто духу
Бракує знов на це.
В полоні твоїх рук.
Це так на щастя схоже.
І забуваю я,
Що завтра все мине.

Срібло
срібло місяця ллється
на золоті куполи церков
і вони також стають срібними
стають частиною цієї срібної ночі
виходять у поле
також звичайно срібне
здіймають руки до неба
в якому світить срібний місяць
і моляться за наші душі
чорні а не срібні
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У мареві вічності
сенсу немає
він знову загублений
десь на розпуттях
зірок і метеликів
вороном чорним
будуть трикрапки
злітати з порожніх
неписаних аркушів
мокрих від сліз
і дощів темно-сірих
що роз’їдають асфальт
аж до мантії
небо торкається
тиші бездонної
в пошуках сенсу
також загублене
і розчиняється
в мареві вічності
серед трикрапок
дощів і метеликів

* * *
вокзали колії колеса
ковтають кілометри часу
і запивають весь цей харч
вогнями викручених істин
сльозами з верхньої полиці
і мінеральною водою
а потім ковдрою накрившись
чийсь біль в деревах проростає
і в ріки падає з мостів
порахувавши ребра вулиць
і черевики під ногами
пройти крізь сни думки вокзали
й зустріти сенс свого життя
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** *
хіба дні народження наш часомір?
хіба вони визначають наш вік?
я думаю він визначається кількістю
втрат перемог
пережитих проблем
і щасливих моментів
усмішок сліз
і спогадів…
тож ми довгожителі всі на землі
* * *
кричать дерева від доторків вітру
вітер кричить об присутність дерев
доторки кричать бо інтимність звуку
занадто важкий тягар
* * *
цвіркуни заколисують ніч
але зорі не сплять
але серпень не спить
він приходить
і поруч сідає в траву
і ми разом рахуємо зорі
які впали з безмежних небес

* * *
Я ступаю в траву,
А із неї злітають метелики.
Я пірнаю у воду,
І десь поряд скидається риба.
Я дивлюся на небо,
А на ньому розсипані зорі…
В кожній часточці світу – життя,
В кожній часточці Всесвіту – диво.
с. Сновське
Сновського району
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«НАМ ТІЛЬКО ПЛАКАТЬ, ПЛАКАТЬ, ПЛАКАТЬ»
(поема Т. Шевченка «Кавказ»):
влада Господнього благодіяння
Основу поеми «Кавказ» складає дуже непроста, до трагізму драматична
розмова з Богом, яка має свій особливий, гранично напружений «сюжет».
Його цікаво й глибоко окреслив І. Дзюба у монографії «Тарас Шевченко.
Життя і творчість». – К., 2008. Проглянемо ці роздуми знаного шевченкознавця по-можливості повно, тим самим доносячи до читача хід думки
вдумливого і небайдужого дослідника.
З чим звертається Т. Шевченко до Бога? Точніше – чому – і саме так –
звертається? Відповідь дослідника виглядає дуже аргументовано: «… обертон головної мови, мови до самого Бога, вимогливого звертання до Нього
з вічними питаннями про невідповідність світу Божому задумові, чи про
неясність цього задуму, і чому Він терпить спотворення Свого образу, і доки
терпітиме неправду й наругу з Себе …» [1, с. 316].
У мові поета звучать не тільки питання, у ній чується й аж ніяк не приховане опонування: «… і хоч Шевченко гірко застерігається: «Не нам на прю з
Тобою стати!», – по суті він стає на прю з Богом, але не як опонент, не як відпадень від Бога, а як той, хто Ним живе, хто міряє Його Ним же – незмірною
мірою, хто повертає Йому Його власні глаголи …» [1, с. 316]. У результаті
виникає, здавалось би, абсолютно безвихідна ситуація, символом якої виступає сповнений тривоги рух думки по колу, бо фіксує ситуацію у формі
замкненої кільцевої структури: «Тут бачимо, як людська думка, пристрасть
і совість мучаться серед протистояння двох неможливостей: неможливості
змиритися з реальністю Божого світу і неможливості вийти з цієї реальності
поза Богом, без Його «духу живого» [1, с. 316].
Однак (видається) драматична ситуація виходить далеко за межі побутового кружляння думки, яка, не знаходячи виходу, проривається у нікуди – у
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сповнене болю (і водночас позбавлене реального змісту) прохання, за яким
не видно жодної перспективи:
Коли одпочити
Ляжеш, Боже, утомлений?
І нам даси жити!
[2, с. 343]
То що ж – тупик? А якщо ні, якщо уважніше приглянутися до тексту.
Ключ до «розгерметизації» таємничого кружляння думки і «вирівнювання»
її до горизонту перспективи (як нам бачиться) прихований у глибинній семантиці сліз. А їх у поемі «Кавказ» море. Це і сльози по невинно убієнному
другу, якого змусили воювати з гірськими народами (твір починається з
посвяти – «Искреннему моему Якову де Бальмену», а завершується зверненням до нього: «О друже мій добрий! друже незабутий! // Живою душею
в Украйні витай, // Літай з козаками понад берегами, // Розкриті могили в
степу назирай. // Заплач з козаками дрібними сльозами // І мене з неволі
в степу виглядай» – 2, с. 347); і стан душі («Нам тілько плакать, плакать,
плакать» – 2, с. 343); і щоденне існування, зрошене сльозами («І хліб насущний замісить // Кровавим потом і сльозами» – 2, с. 343); і «ріки-море»
сліз людей, які в авантюрах імперії втратили близьких:
А сльоз, а крові? Напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов’їх. А дівочих,
Пролитих тайно серед ночі!
А матерних гарячих сльоз!
А батькових старих, кровавих,
Не ріки – море розлилось,
Огненне море!...
[2, с. 344]
Та це лише одна грань образу сліз, покликаних оплакати жорстоку
долю. Образ сліз у Т. Шевченка і ширший, і глибший. Про це знову ж таки
переконливо говорить І. Дзюба: «І поетові «сльози» над минулим (взагалі
«сльози» світових поетів – це окрема велика тема, а Шевченкову поезію без
«сліз» годі й уявити), «сльози», що їх ставили й ставлять йому в докір немудрі з читачів та критиків, – це насправді не ритуальні сльози прощання й
безнадії, – це сльози, що ось-ось обернуться (або вже обертаються) гнівом,
прокляттям, бунтом, вогнем віри й боротьби …
Я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.
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Може зійдуть, і виростуть
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане
Гниле серце, трудне,
І вицідять сукровату,
І наллють живої,
Козацької тії крові,
Чистої, святої !!!
[1, с. 99 – 100]

Однак повернемося до образу сліз, які й визначають характер розвитку
думки у поемі «Кавказ».
М. Монтень у розділі «Про молитви» моделює характер допомоги, яку
надає Бог людині. Зауваживши, що у «… Його владі є всі засоби, щоб нам
допомогти», філософ акцентує увагу на іншому: Господь частіше виявляє не
всемогутність, Його погляд схиляється до справедливості – «І справедливість
свою Він являє частіше, ніж всемогутність, благодіючи нам в міру її вимог,
а не відповідно до наших прохань» [3, с. 336].
Яке ж благодіяння звершує Господь у поемі «Кавказ»? А це і є сльози.
Однак сльози, наповнені особливим змістом: у них проглядається прозріння,
до якого своїми шляхами веде поета Бог.
У поемі образ сліз уперше з’являється на її початку – в епіграфі. Пов’язані
вони з образом біблійного пророка Єремії. Господь особливо виділив Єремію
ще до народження («Ще поки тебе вформував в утробі матерній, Я пізнав
був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка
народам!» – Єр., 1:5), наділив його особливим словом («І простяг Господь
руку Свою, і доторкнувсь моїх уст та й до мене сказав: Ось Я дав в твої уста
слова Мої!» – Єр., 1:9) та особливою чутливістю (надарма саме йому – одному з великих пророків – належить книга під назвою «Плач Єремії», у фіналі
якої звучить звернення, сповнене глибокої віри в милосердя Бога: «Приверни
нас до Себе, о Господи, – і вернемось ми, віднови наші дні, як давніше було
(курсив у тексті. – О. К.)! Хіба Ти цілком нас відкинув, прогнівавсь занадто
на нас?..» [Плач, 5:21 – 22].
Сльоза (у біблійному вимірі) наділена особливим змістом – це «кров …
ока», «джерело … знання» [4, с. 472]. Однак ідеться тут не про фізіологічне
явище, пов’язане з емоційним життям людини. Це ті сльози, які «з’являються
із духовного бачення». «Дар сліз» – це божа благодать», бо «тому, хто бачить
і оплакує свою помилку, спускаючись до свого джерела, джерело відкривається й вивільняє енергію-інформацію, властиву цьому етапу. «Нові небеса
– нові землі! (курсив у тексті. – О. К.)». І тоді Людина «підводиться … Omed
(курсив теж у тексті, – О. К.)»: випростовування Людини … не відбувається
без сліз!» (4, с. 472).
Якраз такі сльози – сльози особливого – «духовного бачення» (очевидно,
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як реакція на побутову – помилкову – оцінку складного замислу Божого),
випростовування, яке відкриває закриту для інших інформацію про світ, є
базовими у поемі «Кавказ».
Тож – картина світу, яка репрезентована у поемі, схоже, виглядає подібним чином. Є світ, де (за безапеляційним твердженням влади) під омофором
Бога панують «батюшки-царі» (2, с. 344). У цьому імперському просторі, де
оселився сам Бог («Усе добро, сам Бог у нас!» – 2, с. 345), торжествує християнське віровчення («Ми християне» – 2, с. 345; «Читаєм Божії глаголи!..»
(2, с. 344). Тут «храми», тут справжня аскеза («Ми настоящі християне, //
Ми малим ситі!..» – 2, с. 345), тут звучить слово Боже («У нас // Святую
Біблію читає // Святий чернець …» – 2, с. 345). Тому й розлита по всьому
імперському державному тілу святість, тому й торжествує тут особливий
дух – дух благоденствія.
Чого ж не вистачає, щоб завершити неймовірної краси і сили імперський
«цивілізаційний» проект? Виявляється, лише одного: для торжества богоугодної справи (як видається зажерливим імперцям) мусять вони зробити
одне – останнє. І це останнє виглядає так: треба взяти під своє крило (що
означає – під свій неусипний контроль) тих, хто ще лишився темним –
«Святим хрестом не просвіщенним» [2, с. 345], хто ще не бачить «Сонця
правди» [2, с. 346].
Очам же Т. Шевченка, омитим духовними – пророчими слізьми, відкривається принципово інша картина:
За кого ж Ти розіп’явся,
Христе, Сине Божий?
За нас, добрих, чи за слово
Істини … чи, може,
Щоб ми з Тебе насміялись?
Воно ж так і сталось.
Храми, каплиці, і ікони,
І ставники, і мірри дим,
І перед обра[зо]м Твоїм
Неутомленниє поклони.
За кражу, за войну, за кров,
Щоб братню кров пролити, просять
І потім в дар Тобі приносять
З пожару вкрадений покров!!
[2, с. 346]
Чи назавжди це? Чи бачить поет, омитий сльозами «духовного бачення»,
«Нові небеса – нові землі!»? Так, бачить. І бачить їх через діяння Бога («Ми
віруєм Твоїй силі // І духу живому. // Встане правда! Встане воля! // І Тобі
одному // Помоляться всі язики // Вовіки і віки» – 2, с. 343 – 344) та через
подвиги «лицарів великих», які «Богом не забуті» [2, с. 344].
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Місце подвигу лицарів – Кавказ, де утверджує свій одвічний жертовний
виклик сильним світу сього Прометей, який з «… гордістю і терпінням, із
усвідомленням правоти й необхідності залишився на віки-вічні «першим
мучеником» (Маркс), присвятивши своє безсмертя людству» (5, с. 284).
Якраз із подвигу цього героя і розпочинає Т. Шевченко поему «Кавказ»,
що й формує на віки-вічні хронотоп страждання і подвигу:
За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий добрі ребра
Й серце розбиває.
[2, с. 346]
Від давніх часів на героїв покладена особлива місія: «Герой покликаний
виконувати волю олімпійців на землі серед людей, упорядковуючи життя і
вносячи в нього справедливість (курсив наш. – О. К.), міру, закон, всупереч
древній стихійності та дисгармонійності» (5, с. 201).
Тож Прометей стає справжнім втіленням прагнень богів до справедливості.
У Т. Шевченка Прометей виступає ще й символом боротьби за волю –
головного імперативу у житті поета: «Воля була для Шевченка не темою
кількох бунтарських віршів, а невідступною думою, що скристалізувалась
у переконанні:
Бо де нема святої волі,
Не буде там добра ніколи.
[6, с. 165]
Продовжимо раніше цитовані рядки про страждання Прометея і побачимо, де ж у поемі починається лейтмотивна лінія волі («Встане правда!
встане воля!» – 2, с. 344), «Отам-то милостивії ми // Ненагодовану і голу
// Застукали сердешну волю // Та й цькуємо» – 2, с. 344), «За вас правда, за
вас слава // І воля святая!» – 2, с. 344), яка виростає у святиню:
Розбиває, та не вип’є
Живущої крові –
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
[2, с. 343]
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У краю прокламованого благоденствія, побожності і правди їй протистоїть неволя, яка скувала й самого поета – нагадаємо звернення, яке вже
звучало: «Заплач з козаками дрібними сльозами // І мене з неволі в степу
виглядай» [2, с. 347].
Зримими осередками тяжкої неволі виступають незчисленні місця, де
утримують ув’язнених («А тюрм! а люду!.. Що й лічить!» – 2, с. 345), і Сибір – «Одна Сибір неісходима» [2, с. 345]. Якраз тут «лицарів великих» уже
давно й нетерпляче чекають:
Все покажем! тілько дайте
Себе в руки взяти.
Як і тюрми муровати,
Кайдани кувати,
Як і носить!.. і як плести
Кнути узловаті –
Всьому навчим …
[2, с. 346]
У час написання поеми війна на Кавказі вже знаходилася на фінальній
стадії (хоча до остаточної перемоги російських військ над вільнолюбивими
гірськими народами були ще роки й роки): «… на цей час Кавказька війна
вже входила в третю стадію. Якщо на першій стадії (ХVIII – початок ХIХ ст.)
стратегічним завданням російської армії було відрізати горців від Чорного
моря та витіснити з долин у гори; якщо на другій стадії стратегія полягала
в прокладанні укріплених ліній, які б дробили територію, контрольовану
горцями, і забезпечували просування російських військ у її глиб, – то на
третій стадії зусилля спрямовувалися на методичне стискування кільця
оточення з усіх боків» [1, с. 314].
Чи знав Т. Шевченко, що насправді в той час відбувалося на Кавказі?
Знав. Фінальні рядки поеми засвідчують «реальне бачення фактичного стану
справ» [1, с. 314]. Звідси прямий шлях до зневіри, до вселенського плачу над
загиблими, розпачу від того, що стільки зусиль, спрямованих на здобуття
волі, пропали задарма. Однак з уст поета лунає абсолютна впевненість у
остаточній перемозі – він, чиїми устами «часто говорило Провидіння» [7,
с. 32], це напевне знав і в це вірував:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
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За вас правда, за вас слава
І воля святая!
[2, с. 344]

Недарма поет укрупнює масштаб подій і починає поему не з фактології,
не з топографії бойових дій на Кавказі чи з опису конкретного місця, а з
масштабного опису, в якому проглядаються риси вічності:
За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий добрі ребра
Й серце розбиває.
[2, с. 343]
Тож у поемі «Кавказ» все вимірюється мірками міфу. І це не випадково, бо
саме у міфові закладені базові для тексту параметри позачасовості, де непорушною константою є моральна перемога сміливця над ворогом і безсмертя
страждаючої душі, у глибинах якої проглядає незбориме прагнення до волі:
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
[2, с. 343]
Так утверджується ідея справедливості, віра в перемогу добра над злом.
І шлях до цієї істини поетові допомагає знайти Господь, наділивши митця –
через складну призму сліз – можливістю бачити світ «духовним баченням»
і змальовувати його богонатхненними словами.
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ПРОВІНЦІЙНОГО ВІТРУ НЕПРОВІНЦІЙНИЙ ПОДИХ
Літературні зустрічі над Стублою. Альманах. – ПересопницяДрогобич: Коло. – 2017. – 132 с.
Ігор Качуровський. Курс зюд-вест. Твори. – Рівне: ПП Лапсюк В. А.
– 2018. – 64 с.
На перший погляд не варто однією рецензією відгукуватися на два видання. Вони є такими різними, якщо мати на увазі текстове наповнення. І
все ж… Існує об’єднавчий момент: альманах і книгу впорядкувала одна і та
ж людина – письменниця Вікторія Климентовська.
Непросто нині жити лицарям пера чи клавіатури. Якщо розпіарені ще
приходять на побачення з читачами, тримаючи в руках свої нові книги, то
неімениті цим похвалитися не можуть. Видатися неможливо при мізерних
зарібках та пенсіях. Не завжди вдається знайти мецената чи спонсора. Слава Богу, вряди-годи періодика, антології чи колективні збірники вміщують
щойно народжені чи не зовсім забуті опуси.
Ще важче літераторам з глибинки. Образно мовлячи, вони опинилися
в ситуації, коли порятунок потопаючих став справою самих потопаючих.
Доробок Вікторії Климентовської, волинянки за місцем проживання і
сіверянки за місцем народження, знайомий мені з антології «Рівне літературне» та деяких збірок поетеси, свідчить про непересічну обдарованість, і,
ймовірно, лише вищеперелічені несприятливі об’єктивні фактори заважають
її шанувальникам дочекатися нових видань.
Але й виступивши упорядником таких не схожих між собою книг, пані
Вікторія в обох виразно продемонструвала свої мистецькі смаки.
Отже, «Літературні зустрічі над Стублою». Альманах викликає неоднозначні міркування. Видання культурно-археологічного центру «Пересопниця» – місцини, де вперше перекладено Євангелію вкраїнською, присвячено
500-літтю Реформації, тобто релігійного руху, одним з найважливіших аспектів якого було тлумачення сакральних текстів мовами, зрозумілими для всіх.
Представлено твори різних жанрів. Авторів розміщено за абеткою прізвищ.
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Поговоримо спочатку про віршову складову «Зустрічей», адже римованих
речей у збірнику найбільше.
Радують вишукані метафори:Згорну собі ніжно на потім в долоню голос
(Вікторія Волошина), ангели п’ють чебрецевий чай десь на межі між балконом і небом (Яна Климентовська), То скиглить, то виє листопад на місяць
(Світлана Мейта).
Згадаю і про цікавинки порівняльності:
Тут шлях звучить, неначе тятива,
Колись напнута княжою рукою (Неоніла Диб’як),
Дай мені, як і Лесі, меч (Ірина Мельник),
А дерева, наче семистріли (Тамара Шкіндер).
Утішним вважаю те, що в альманасі вистачає неперебутніх образів: у
міжсезонні душі (Тамара Шкіндер), на мурі храму фіалкового (Ірина Мельник), долонька клена (Світлана Мейта), через завісу семи печатей (Яна
Климентовська), застуджені вітри (Неоніла Диб’як), дня окрайчик (Вікторія
Волошина).
Подобається тяжіння окремих авторів до словопошуків з присмаками
неологічності, рідковживаності чи діалектичності: червоногаряча, світозорий,
шиттячко, чоколядною і шоколадно-сьорбним (Ірина Мельник), постностальгійний, бараболі (Світлана Мейта).
Різноманітною бачиться палітра формовираження: силаботоніка (Микола
Трубілко), верлібристика (Олександра-Ксенія Медвідь), тривірші (Євгенія
Гембаровська), катрени (Тамара Шкіндер), ронделі (Ірина Мельник). Правда,
бракує сонетів.
Підемо далі і розглянемо прозу. Тут віділив би текст Миколи Федоришина Монастир у Пересопниці. Дивовижна мандрівка крізь туман. Дебютна
для краєзнавця і журналіста літературна спроба приваблює органічним поєднанням белетристики і художнього письма. Згадався історичний роман
Миколиного земляка (до речі, вони обоє – уродженці сусідніх сіл) Євгена
Шморгуна Сніги непочаті. Уявні подорожі рівненських письменників у
давнизну мають свій чар.
Видання, в якому поєдналися твори любителів красного письменства і
маститих літераторів з берегів Стубли, стало не «братською могилою для
місцевих писак», а цікавим явищем культурного життя. Але хотілось би
звернути увагу на ряд «недоохопів». Окремі строфи вражають банальністю:
Опадає листя восени (Євгенія Гембаровська), Прошу я в Господа-Творця благословення кожну днину (Павло Мельник). Дратують і росіянизми на кшалт
Розгорівся в серденьку пожар (Євгенія Гембаровська)
Доробок самої Вікторії Климентовської представлено одним жанром –
перекладами віршів: з латиської – Аспазії та Кнутса Скуенієкса, з англійської
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– Томаса Гуда (приблизний переспів), з російської – Давида Самойлова, Арсенія Тарковського, з азербайджанської через російську – Бахтіяра Вагабзаде.
В тлумаченнях є чимало цікавинок: Скаче казка без утоми (Аспазія), Ловить
краплі туман (Томас Гуд), Як плавець, віконниці відкину (Давид Самойлов),
Віками чекання єство наше ссе (Бахтіяр Вагабзаде).
Саме любов до іноземних мов, до справи драгоманської і, звичайно ж,
поетичний хист ріднять пані Вікторію з її видатним земляком – Ігорем
Качуровським. За життя вони, на превеликий жаль, не зустрілися, але вищезгадана письменниця багато сил віддає вивченню й популяризації творчості
автора Променистих сильветів,.Ґенерики й архітектоніки та ще цілої низки
літературознавчих, поетичних, прозових і гумористичних речей. Своєрідним подарунком до сторічного ювілею шановного краянина стала книга
вибраного Курс зюд-вест. У невеликому за обсягом виданні, яке вийшло в
серії Бібліотечка Літературного музею Уласа Самчука в Рівному, знайшлося
місце для віршів, перекладів, а також – статей, присвячених митцям, котрі
народилися на Волині.
Любителям класичної версифікації можуть сподобатись такі тропи
Майстра, як
Медом опеньок
Осінь оббризкала поруби,
фермата дрозда, палець приреченості,
Сіра темінь, як попіл пожежі.
Причаровує і незвичайність слів та їх рідковживання: злотомедової, крілики, навзаводи, похнюпа, шарлатної. А ось вишукана алітерація:
Соснам сон сумний сьогодні сниться.
Перекладів у збірці всього шість, з мов, які Качуровський досконало
знав. Іспанець Хуан Рамон Хіменес малює словом дощу смутний серпанок,
чілійка Ґабрієля Містраль роздумує про глибоке небо, лірична героїня старонімецького поета Адальберта фон Шаміссо прагне зберегти від спаплюження
дорогу серцю річ, Фрідріх Ніцше в стислому чотиривірші формулює спосіб
життя Надлюдини. Вічно-неув’ядний// темний дуб чекає Михайла Лєрмонтова. Цікаво, чи здогадаються шанувальники поета по приведеній цитаті,
котрий саме вірш перекладено? В оригіналі один з рядків цього задушевного романсу має вижковимовне буквопоєднання сзв, яке виконавці просто
«ковтають». Ігор Васильович, не пожертвувавши ні йотою змісту, знайшов
милозвучнішу форму:
І до зірки зірка промовля.
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Silentium Федора Тютчева перекладено кільканадцятьма мовами. Ось як
відтворюють українською ключовий афоризм
Мысль изреченная есть ложь
інші драгомани:
Бо думка висловлена – тлін
(Микола Вороний)
Ти думку висловиш – і вмить
Уже неправда в ній дзвенить
(Юрій Клен)
Мисль оголошена є лжа
(Василь Лящук).
І варіант Ігоря Качуровського:
А вислів думки –це олжа.
Різнокольоровою вийшла й літературознавча палітра. Попри обмежену
географію імен, екскурсія до поетичних світів Олекси Стефановича і Бориса
Тена розкриває основні риси Качуровського-дослідника. Так аналізуючи
творчий доробок надзвичайно скромної людини і водночас видатного представника Празької школи, Ігор Васильович не тільки наводить різноманітні
зразки лірики Олекси Стефановича, зокрема ті, де рецензований автор ніби
споглядає світ очима дитини, але і роздумує про християнську символіку,
есхатологічні мотиви чи французьке імпресіоністичне малярство. Вшановуючи Миколу Хомичевського, що писав під псевдонімом Борис Тен і блискуче
відтворив українською Одіссею та Іліяду, Качуровський також побіжно подає
історію вітчизняного перекладацтва творів Гомера.
Але є й зауваги. Варто було би вмістити хоч уривки з прозових творів.
Ніяк не представлено гумор Качуровського, хоча серед використаних джерел
подано Parodiarum Хведосія Чички. Та й літературознавчий розділ штучно
обмежено. Адже саме за Променисті сильвети. Лекції, доповіді, статті, ессеї,
розвідки – опус на 766 сторінок Ігор Васильович отримав Шевченківську
премію.
Два видання з книжкового потоку. Свідчення невпинності життя письменників з провінції. Чи своєрідне передслово до нового збірника Вікторії
Климентовської, котрого з нетерпінням чекатиму.
місто Шумськ на Тернопільщині
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b=ле…2,…= aIk“0|j`,
доктор філологічних наук,
професор кафедри філології
та мовної комунікації
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ЕСТЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ
У ВІРШАХ МИКОЛИ ТЮТЮННИКА
Кінець ХХ – початок ХХІ століття став періодом відновлення в українській художній літературі одного з найскладніших жанрів, роману у віршах.
Лише з 2010-го року надруковано такі: «Мазепа» (2010), «Мамай» (2010)
Леоніда Горлача, «Московський час» (2010) Василя Марсюка, «Берест»
(2011) Анатолія Шкуліпи, «Асмілла» (2011) Олександра Кузьменка, «Наш
величний пророк Тарас Шевченко» (2013) Віталія Матеуша, «Бунтарська
галера» (2015), «Іван Сірко» (2016) Миколи Тютюнника, «Сарматка» Олега Бермана, «Паломник» (2017) Ігоря Павлюка, «Дивограй» (2017) Олесі
Омельченко.
Роман у віршах активно входить у культурний простір, набуває певної
трансформації внаслідок впливу постмодерністських тенденцій як закономірного наслідку історично-політичних умов життя суспільства. На
модифікацію жанрових форм сучасного українського роману у віршах (історичний, автобіографічний, роман-пісня, роман-медитація, віртуальний
роман у віршах, історико-філософсько-фантастичний роман-есе, роман-сповідь), більшість поетичних форм якого адаптувалися в різних контекстах
героїчного та гомерівського епосів, середньовічного лицарського роману
та інших синтетичних жанрів, впливають генетичні та типологічні форми,
традиція, рівень «культурного знання». Естетичні чинники й передумови
їх виникнення, особливо історичних, вітчизняні дослідники вбачають у
фольклорній традиції. За визначенням С. Єрмоленко, народний героїчний епос прагне до відображення бачення колективного, того, що легко
запам’ятовується, передається усталеними формулами, символами, за якими
відчувається творець-народ.
Початок 2018 року потішив шанувальників поетичного епосу Миколи
Тютюнника, відомого українського поета, прозаїка, журналіста, перекладача, лауреата багатьох літературних вітчизняних та міжнародних премій,
друком трьох історичних віршованих романів (в одній книзі). «Історичний
віршований роман» – такі жанрові підзаголовки дав своїм творам «Маруся Богуславка» (2007), «Бунтарська галера» (2015), «Іван Сірко» (2016)
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Микола Тютюнник. Звернення письменника до тем і образів минулого в
ліро-епосі – це повернення автора до самого себе, до своїх коренів. Сюжетна
структура будь-якого роману у віршах поета – це жива картина української
історії ХVІ–ХVІІІ ст., у яку автор, за спостереженням В. Свиридова, переносить центр тяжіння свого духовного життя, не виходячи із реалій сучасного
світу, частково втрачених рис національної ідентичності, це інтерпретація
долі неординарних постатей рідної землі.
В усіх романах письменника відчутна прив’язаність до фольклорної
матриці, яка активізує інформативне й виражально-зображальне начало,
поглиблює наративні елементи, тенденцію до композиційного виокремлення жанрів, була й залишається джерелом епічного. Народнопоетичні
зразки, особливо героїчний епос, визначають концепцію романів у віршах
М. Тютюнника і є своєрідним естетичним орієнтиром у творенні сюжетів,
характерів. Його романи – це оповідь про буття України ХVІІ ст., коли
грабіжницькі набіги кочових орд були особливо активними, а наш народ
потерпав від соціального, національного та релігійного гніту; це віра автора,
що переживемо і війни, і руїну й побачимо «вільну Україну – / Без різних
яничарів й холуїв». Твори побудовано за класичними канонами жанру, поділено на частини з промовистими назвами, написано переважно чотиристопним ямбом.
За твердженням письменника, над усіма своїми віршованими романами
він починав працювати або на Різдво Христове, або на Водохреще, помолившись Богу і Пресвятій Богородиці. Віршованим текстом, на думку
письменника, легше привернути увагу читача, до душі процес написання
поетичного епосу, пошук рими, фольклорних зразків, образів-символів,
національно-історичних, морально-психологічних чинників. Герої його
романів – бранка Маруся Богуславка, кошовий Запорозької Січі Іван Сірко, учасник визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Роман
Каторжний – взірці волелюбного духу наших пращурів, узагальнені образи
ментального ідеалу.
Романи у віршах М. Тютюнника відзначаються етноестетизацією фольклорних текстів через етичну призму національної історії і світогляду. Не
будемо заглиблюватися в теорію фольклорної традиції й авторської індивідуальності, адже фольклорні й літературні твори відрізняються функціональним значенням, естетика народного твору має більше модуляцій, ніж
естетика авторського (В. Буряк), з’ясуємо наскільки фольклорному жанру
письменник надав «індивідуальних рис» (П. Білоус). У романах «Маруся
Богуславка», «Бунтарська галера», «Іван Сірко» М. Тютюнника розширено
історичний простір творів порівняно із зразками героїчного епосу, модифіковано і філософськи обґрунтовано нову ідейно-естетичну концепцію,
пов’язану не лише з образами головних героїв, а й з історичною сутністю.
Історична ретроспектива романів у віршах М.Тютюнника розкриває не лише
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широкомасштабні епічні узагальнення: «силу й непокірність козаків», бої
у визвольній війні під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, що стали
символом свободи «в пам’яті людей», а й спонукає до філософських роздумів про майбутнє рідного краю, який «колись ще стане на землі цій раєм!».
В основі віршованого роману «Маруся Богуславка» М. Тютюнника
– фольклорний образ із однойменної народної думи, яка є пам’яткою національної культури. Дума «Маруся Богуславка» – одна з найдавніших і
найбільш досліджуваних і переспіваних у різних жанрах художньої літератури. Образ Марусі Богуславки у творах виконує функцію фабульної канви
і сюжетного тла, що переходить із одного текстуального поля в інше. На
переконання дослідників фольклору Т. Беценко, П. Житецького, Б. Кирдана,
Г. Нудьги, М. Плісецького, образ Марусі Богуславки не має конкретного історичного прототипу. Це художній вимисел поетичної фантазії, заснований
на дійсності. П. Житецький у праці «Мысли о народныхъ малорусскихъ
думахъ» (1893) писав, що, заглиблюючись у народну психологічну тканину,
яка лежить в основі дум, ми повинні знати, що вона культивована, бо була
створена силою народу не заради «прихоти», а заради високих моральних
інтересів загальнолюдського значення.
Роман у віршах «Маруся Богуславка» М. Тютюнника має глибинний
зміст, далекий від переповідання сюжету відомої думи. Хоча на початку
роману автор пише, що, прочитавши думу, він так зримо побачив небесної
краси бранку, що не міг розлучитися з нею до останнього рядка свого твору,
цим вказуючи на його фольклорну основу. Сюжет роману розгортається на
тлі важливих історичних подій ХVІІ ст. (переважно в Україні та Туреччині,
як і в більшості творів про Марусю Богуславку), пов’язаних із боротьбою
українського народу за визволення рідної землі від соціального й національного поневолення, вирізняється багатством думок і проблем.
З перших рядків роману «Маруся Богуславка» реципієнт дізнається, що
головна героїня уже п’ятий рік у неволі, у турецький полон потрапила ще
«зеленою, як листок капусти» і пройшла нелюдські випробування разом з
іншими бранцями:
Схопив мене, катюга, за волосся
І, як щеня, – в смердючий чорний трюм!
А там людей – неначе оселедців!
І в кожного ж не те, так те болить!
Умови перебування героїв роману в неволі суголосні жахливим описам
перебування бранців у народних думах «Невільники», «Дума про невільників», «Невільники на каторзі», «Плач невільника», які допомогли реально
й образно відтворити історичну тогочасну епоху, подати її в конкретно
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чуттєвих картинах. Картини нелюдських умов перебування бранців-запорожців у неволі, оспівані у фольклорі, виразно подані й у тексті роману у
віршах М. Тютюнника «Бунтарська галера»:
Гребці сидять по четверо на банці,
І так прикуті, що не відірвать.
Як починають веслувати вранці –
Й аж поки стража не почне дрімать.
І це ж не день, не два, а років... тридцять!
Хоча б скоріш якогось там кінця!
Уже й домівка жодному не сниться,
Уже й батьків не пригадать з лиця!
«Маруся Богуславка» – це перший історичний роман у віршах М. Тютюнника, який отримав чимало схвальних відгуків однодумців по перу,
літературознавців (І. Дзюба, А. Дімаров, П. Загребельний, Л. Лук’яненко,
М. Слабошпицький, Г. Сивокінь, Вал. Шевчук тощо) і став вагомою подією в
культурному житті України, приніс особливу популярність письменникові.
У відгуках про твір багато хто вказував на зв’язок з народною поезією. Зокрема, М. Слабошпицький писав: «Маруся Богуславка» – це образ героїні,
змальований за народними уявленнями; це клекіт історії поряд з її долею;
це вічне небо України, в яке задивлені погляди багатьох поколінь».
У сюжетах романів у віршах М. Тютюнника висвітлено події переважно
ХVІІ ст., але, як і в більшості історичних творів, їх сфокусовано на сучасність.
Наприклад, шоста частина «Майдан» у «Маруcі Богуславці» оповідає про
події через 4 роки після козацької Чорної ради 1663 року, тобто про 1667
рік. Вибори передано в оцінці героїв-очевидців, які сподівалися, що навіки
щезнуть «кривда і олжа!», але «...зрада гетьманом майдану / Всіх цих людей
заріже без ножа». Вибори гетьмана, що відбулися підкупом (до речі, таке й
життя стало в Україні після виборів) зафіксовано в устах не одного героя.
Промовиста назва частини асоціативно нагадує події Майдану 2004
року (роман надруковано в 2007), коли українці продемонстрували пробудження незалежної держави, вийшли засвідчити ментальну волелюбність,
бунтарський дух боротьби із несправедливістю. В описі подій ХVІІ ст. проглядаються яскраві картини Помаранчевої революції:
Це був тріумф! Тріумф всього народу.
Як майоріли гордо прапори!
Такого злету не було ще зроду,
Й такої славнозвісної пори!
І як наслідок – всенародне розчарування в управлінцях та проголошених ними ідеалах, постмодерністський міф у черговий раз заміщує реальне
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ірреальним, правду вигадкою. Слова Марусиного батька, священика, відповідно й автора, який, зазираючи в майбутнє, сказав: «Хай буде, хлопці, не
один майдан ще, / Та нас ізнов обдурять. І не раз!», – є пророчими особливо
проти зазіхання на демократичні права й свободи народу.
Відображення життєвої правди засобами фольклору в історичних
романах у віршах М. Тютюнника має традиційні й цілком індивідуальноавторські особливості. Роман «Іван Сірко» – це високий епічний стиль
народних пісень, легенд і переказів, це художня інтерпретація реальних
історичних фактів про кошового, який є уособленням національно-культурного героя, відважного воїна, людини з надприродними здібностями, а
головне – патріота України. У романі у віршах інтерпретуються пісні про
Сірка: «Очерет шумить, верболіз гуде» (про обрання його кошовим), «А в
Очакові турки плакали», «Гей, рубали козаченьки!», «Та ой як крикнув же
та козак Сірко», «Гей, та то ж не грім в степу гуркотає» (про відважність
та сміливість отамана та його війська). У легендах і переказах, які сприяли
кращому розумінню історичних подій, часто йдеться про незвичайне народження національного улюбленця та його надприродну силу. У романі
М. Тютюнником запропоновано оригінальну художню версію легенди про
народження кошового:
Колись казали, нібито зубатим
І я родився, в празник, як на гріх.
Й сусіди довго заглядали в хату,
А я лежав і гриз собі пиріг.
Для народу кошовий був нездоланним, йому приписували силу навіть
після смерті. Наприклад, у переказах «Сила Сіркової руки», «Заповідь Сірка», «Превеликий характерник», «Сірентій Праворучник» ідеться про відтяту руку кошового, що сім літ козакам допомагала ворогів перемагати. Коли
її несли вперед війська, неприятель сам себе рубав. У романі «Іван Сірко»
М. Тютюнника легенди й перекази про силу Сіркової руки інтерпретовано
в останній, дев’ятій частині «Рука отамана Сірка» близько до народних
текстів: руку зберіг отаман Неклипа (був колись джурою у кошового) і, як
заповідав Іван Сірко, козаки возили її:
Тримаючи в бою, як корогву.
Війна ж тоді велася на всі боки:
Й татари підступали, і ляшва.
Угледівши ж ту руку, в світ широкий
Втікали, як від полум’я вошва.
Наскрізною в історичних романах у віршах М. Тютюнника є тема зради.
Автор порушує болючу суспільну проблему і проводить паралель між ми-
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нулим і сьогоденням, підтверджуючи філософськими роздумами ключову
думку, що зрадниками є не лише яничари, більшість з яких: «Малесенькими
«мамочко-о» кричали, / Ну а тепер лише – «Аллахакбар!» / Та їх таких –
хоч з них гати загату! / І за минулі вже п’ятсот років / Було їх тищі й буде
знов багато», але й ті, хто до булави тягнувся, хто ладен був за ласий шматок
торгувати найдорожчим – честю, моральними принципами, рідною землею.
У романі «Іван Сірко» М. Тютюнника йдеться про те, що кошового було
заслано в Тобольськ, бо його підступно схопив і здав полковник Жученко,
той, кому Сірко довіряв. Роман навіть розпочинається розділом «Зрада»,
описом схоплення кошового:
Зв’язали – й на підводу, як вовка!
Й Жученко, гад, на кожнім кроці гирка
Й дорогою весь час не замовка.
Радіє, бач, що встиг мене впіймати.
Аж труситься цареві догодить.
А що ж тепера скаже твоя мати?
Як стріне на порозі таку гидь?
Роман «Бунтарська галера» М. Тютюнника базується на скупих відомостях про події і факти звільнення козаків-бранців у 1642 році з однієї з
найкращих константинопольських галер, що знаходилася за дві милі від
Стамбула в Мармуровому морі. Автор відтворив дух історії, зображаючи
долю подвижника Богдана Хмельницького, який очолив бунт на галері –
Романа Каторжного. «Скупі» історичні факти роману «Бунтарська галера»
межують із змістом народнопоетичних зразків про події того часу. Чуйне
до чужого горя серце козака не залишає байдужим українська пісня, яка
нагадувала дитинство та затишок рідної домівки, давала сили і віру в найскрутніших ситуаціях:
А там співали знову ту, козацьку,
Що оживляла, певне, і мерців.
І ось тепер згадалася зненацька –
Про тих, галерних, знов-таки, бранців.
Співали, догоджаючи полковнику,
Розгойдуючись, начебто у човнику.
«Зажурилася Україна, / Що нігде прожити;
Гей, витоптала орда кіньми / Маленькії діти!...
– Та що ж це ми такої вже сумної?
А ну ж, давайте, хлопці, про любов!
«Ой, чого ти, дубе, / На яр похилився?
Ой, чого ти, козаче, / Не спиш, зажурився?»
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І тут – увесь полк:
«Гей, мене чарують / Зорі серед ночі.
Не дають заснути / Серцю карі очі.
Гей, лети, мій коню, / Степом і ярами.
Розбий мою тугу / В бою з ворогами!».
У романах у віршах М. Тютюнника на народнопоетичному рівні розкрито й історичні явища й відображено певний рівень світогляду суспільства,
національні проблеми:
Отак воно: про що б там не співалось,
А хоч би що – зажура огорта.
Вже й про любов ось почали, здавалось,
А все на ворогів тих наверта!..
Тому й пісні у нас такі журливі.
Але ж і мелодійні – аж до сліз!
У тексті роману «Бунтарська галера» найбільше введено зразків фольклорної лірики (пісень історичних – «Ой, на горі та женці жнуть, / А попід
горою / Яром-долиною, / Гей, широкою, / Козаки йдуть!», «Зажурилась
Україна»; суспільно-побутових та родинно-побутових – «Ой, гай, мати, ой
гай, мати / Ой, гай зелененький, / Ой, поїхав з України / Козак молоденький»; «Стоїть явір над водою, на воду схилився, / Сидить козак у неволі,
тяжко зажурився / Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький, / Не журися,
козаченьку, ще ж ти молоденький» та героїчного епосу – «Полинь ти, соколе
ясний, / Брате мій рідний, / У городи християнськії, / Сядь-пади в мого
батька й матері / Перед воротьми, жалібненько загуди, / Про мою пригоду
козацькую / Рознещасную розкажи-проквили…»). Пісні були незамінними
в середовищі і народу, і козаків, тому М. Тютюнник активно вводить їх у
свої романи. Деякі пісні цитує повністю в тексті, наприклад, у «Бунтарській
галері» – «Стоїть явір над водою, на воду схилився»; у «Марусі Богуславці»
– «Ой горе тій чайці, чаєчці-небозі», «Вийшли в поле косарі».
Михайло Ткач про роман «Бунтарська галера» писав: «Як зримо й художньо виважено зображено тогочасні події! Все тут вражає: неймовірна
авторська фантазія і чітка уява, бездоганна м`яка, наближена до народної,
мова, ідіоматичні крилаті вирази, метафоричні сполучення, образи, зразки
фольклору».
У романах згадуються самобутні народні звичаї та обряди (жнива, сватання, Трійця, Покрова), повір’я, що набувають філософського підґрунтя,
достовірно передано особливості народного вбрання, підкреслено його
ошатність, естетику, сакральність. З метою правдивого осягнення націо-
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нального колориту, досягнення ідейно-естетичної мети тексти романів у
віршах М. Тютюнника наповнено пареміями, які активно побутували в народному середовищі та серед лицарів-козаків, увиразнювали їхній побут,
звичаї, традиції. Наприклад, у «Марусі Богуславці» – «Було й спливло, як
ночви за водою / В якусь таку – аж страшно! – далечінь!»; «Без Бога ж – ані
до порога, / Хоч ти сам велетень-атлант»; «– І діточки ж, напевне, уже є?
/ Чи ще в капусті бешкетують зайці?»;. «Тепер уже хорошого й не ждати,
/ Душа тремтить, як стрижена вівця»; «Господнії путі – несповідимі. / Та
випадкових жодних не бува»; у «Бунтарській галері» – «Якщо сміливість,
кажуть, й горе боре, / То треба щось робить, товариші»; «В бою загибель
– вірна путь до раю»; «А звісно ж: в сина пучка защемить / А в батька заболить одразу серце»; «Ми все-таки самі не ликом шиті – / То й воювати
будемо з умом!» тощо.
«Маруся Богуславка», «Бунтарська галера», «Іван Сірко» Миколи Тютюнника мають етнокультурні образи-знаки, образи-концепти з ментальним
смисловим наповненням, у них відчутний вплив фольклорної традиції:
звернення до епічної поезії та народної стилізації, сюжетів, тропіки, ритміки
з виразними ознаками народної пісні; трансформування народнопоетичних
елементів у художні; застосування ремінісценцій та алюзій з фольклорних
джерел. Його історичні романи у віршах – це «низький уклін» тим, хто
«нашу землю застує собою», нагадування сучасникам про волелюбний дух
наших пращурів, міцні зв’язки, які єднають героїчне минуле та уславлюють
родовід, утверджуючи націєтворчу ідею.
м. Дніпро
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член Національної
спілки краєзнавців України,
заслужений працівник культури України

МИХАЙЛО БУЛГАКОВ, ЮРІЙ СЛЬОЗКІН,
ЛЮБОВ БІЛОЗЕРСЬКА: ЧЕРНІГІВСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
-1Події творів «Біла гвардія» і «Дні Турбіних» відбуваються в Києві, де 15 травня
1891 року народився Михайло Булгаков.
Головні герої мешкають у будинку, котрий
нагадує помешкання родини письменника на
Андріївському узвозі, №13. Брати Олексій і
Ніколка Турбіни, їхня сестра-красуня Олена
займають другий поверх старого будинку. На
першому живе дивна подружня пара Лісовичів. Упродовж подій, що відбуваються в
романі і п’єсі, вони ховають коштовності в
потаємних місцях кімнати. Але їх грабують.
Письменник не шкодує фарб, аби викликати
у читача негативне ставлення до Лісовичів.
А річ у тім, що персонажі не вигадані Булгаковим. Після смерті його батька будинок
№13 на Андріївському узвозі купив інженер
Михайло Афанасійович
Василь Павлович Листовничий. Він мав за
Булгаков
дружину польку Ядвігу Вікторівну і маленьку дочку Інну. За багато десятиріч потому Інна Василівна розповіла біографу
Булгакова Марієтті Чудаковій, що Варвара Михайлівна, мати письменника,
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дуже просила Листовничого не порушувати їхнього життя. Адже її семеро
дітей звикли до певного побуту в цьому будинку. У Михайла, наприклад,
була своя кутова кімната з балконом.
А що було далі – дізнаємося з книги Марієтти Чудакової «Жизнеописание Михаила Булгакова»: «Дочка Листовничого розповідає про суперечку
Михайла з її батьком за цю кімнату: перевезли з Чернігова хвору на відкриту
форму туберкульозу матір Листовничого, і він, боячись заразити дружину
і дочку, попросив у Варвари Михайлівни в тимчасове користування кімнату
Михайла. Там був зроблений окремий вхід, з вулиці, так що з Булгаковим
бабуся не спілкувалася зовсім. У липні вона до нас переїхала, а у жовтні вже
померла… Варвара Михайлівна дала згоду, а Мишко наговорив грубощів».
Утрата однієї кімнати для родини Булгакових з одинадцяти осіб виявилася досить відчутною. Стосунки Михайла з Листовничими складалися
напружено. Звідси – іронічно-карикатурний портрет родини інженера з
Чернігова на сторінках роману «Біла гвардія», п’єси «Дні Турбіних». Між
іншим, в «Днях…» ще один персонаж, який родинним корінням пов’язаний
з Чернігівщиною, із селом Тростянець на Ічнянщині. Його ім’я – Павло
Скоропадський. Він – останній гетьман України. Часи його правління були
незрозумілими Булгакову. Хоча київська інтелігенція покладалася на гетьмана. А він раптом утік за допомогою німців. Такі чутки дійшли і до оселі
Булгакових. До них з болем поставилися і Турбіни. Увесь сарказм Булгакова
впав на Павла Скоропадського, створивши його карикатурний образ. Розповідають, коли гетьман зустрівся із самим собою на сторінках п’єси «Дні
Турбіних», він весело сміявся, не відчуваючи неприязні до Булгакова. А тим часом
у київській ранковій газеті «Последние
новости» від 29 січня 1919 року з’явилося
ось таке оголошення (його відшукала
Марієтта Чудакова): «Наказ про фіолетові промені. Головним командуванням
опубліковано наступне оголошення для населення Чернігівщини. Доводжу до відома
населення Чернігівщини, що, починаючи з
28 січня ц. р., проти більшовиків, які йдуть
війною в Україну, грабують і знищують
народне майно, будуть застосовуватися
фіолетові промені, які осліплюють людину.
Ці промені однаково осліплюють і тоді,
коли людина до них спиною. Для того, щоб
Абрам Михайлович Драгомиров уникнути осліплення, пропоную населенню
– генерал від кавалерії.
ховатися в погреби, землянки і взагалі в
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такі приміщення, куди промені не можуть проникнути. Повідомляю вас,
громадяни, про це, щоб уникнути непотрібних жертв». Так уперше на війні
були застосовані прожектори із синім склом. Марієтта Чудакова припускає,
що під впливом цього оголошення або побаченого Михайло Булгаков вигадав червоний промінь у повісті «Рокові яйця» і промені життя професора
Єфросимова у п’єсі «Адам і Єва». У жовтні 1919 року лікаря Булгакова
мобілізували до Добровольчої армії генерал-майора Драгомирова*. Шляхи
громадянської війни приводять Михайла Афанасійовича до Владикавказу,
а потім до Грозного, де він здійснює перші публікації оповідань у газеті
«Кавказ». Захворює на важку форму тифу. Після одужання повертається
до Владикавказу, але вже у радянське місто. Зустріч із Юрієм Сльозкіним
– завідувачем відділом мистецтв Тверської наросвіти, з колишнім колегою
по газеті «Кавказ». То був початок тривалого
суперництва між Булгаковим і Сльозкіним.
Улітку 1923 року Михайло Афанасійович
мешкає у Москві, а Юрій Львович живе у
Чернігівській губернії – спочатку у Чернігові, потім – у Кролевці. 27 серпня Сльозкін
пише Булгакову такого листа: «Дорогий
Михайло! Пишу тобі з благословенного занедбаного містечка Кролевця, куди переїхав
з Чернігова доживати літо. Тут справжнє
село з незліченою кількістю садів, городів,
ярів, курним глодом і чарівними будиночками,
яскраво розмальованими. Навіть не тягне до
Москви, а пора вже… У перших числах думаю
рушити. Що робиться у нас в «Напередодні»?... У Чернігові і Кролевці читав лекції про
Сльозкін Юрій Львович –
Москву, де згадував про тебе і Катаєва як про
письменник.
найталановитіших із молоді, працюючих у
«Напередодні»… Ти, хоча і косишся на мене завжди підозріло, але я від чистого серця тебе люблю і вірю тобі як письменник.
Сам я пишу неймовірну комбінацію на фоні сучасного провінційного побуту.
Пиши, голубе, не забувай. Цілую тебе. Твій Юрій Сльозкін».
Булгаков відповів йому 31 серпня: «Дорогий Юрій, поспішаю тобі відповісти, щоб лист застав тебе в Кролевці. Заздрю тобі, я в Москві виснажився».
* Абрам Михайлович Драгомиров (1868-1955) – генерал від кавалерії, із дворян Чернігівської губернії, син М.І. Драгомирова (1830-1905) – генерала від інфантерії, народженого в
родовому хуторі поблизу Конотопа. З 1912 р. – командир 2-ї окремої кавалерійської бригади
(17-й Чернігівський і 18-й Ніжинський гусарський полки, учасники Першої світової війни).
На момент призову письменника – командувач військами Київської області. Після поразки
білих армій став емігрантом. Згодом оселився у Франції, де і помер.
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А далі – про московський літературний бомонд, про Олексія Толстого,
котрий повернувся з еміграції.
Незабаром шляхи письменників розійшлися. Юрій Сльозкін приїхав
ще раз у наші краї 1937 року. Жив у Коропі, де написав повість «Огненная
точка», в центрі якої образ сільської вчительки.
Можливо, є ще одна ниточка, котра пов’язує Михайла Булгакова із
нашим краєм. І тягнеться вона до другої дружини письменника Любові
Євгеніївни Білозерської, яка мала родича професора Євгена Микитовича
Тарновського, який став прообразом професора Персикова в повісті Булгакова «Рокові яйця».

-2Жовтневий переворот 1917 року багатьох людей вибив з колії. Були серед
них і письменники. До 1919 р. у Петербурзі спостерігалася цілковита розруха: криза з продовольством, опаленням, ліками, вбивствами і смертями.
Петербурзці кинулися в Україну, де було ситно і тепло. Українська місія
видавала паспорти, але не дуже охоче. Були щасливчики, які отримували
важливий документ і виїздили із російської столиці. Ймовірно, таким чином
письменники Олександр Архангельський та Юрій Сльозкін потрапили до
Чернігова у 1919 році.
Олександр Григорович Архангельський був відомим у Петербурзі
поетом, сатириком і гумористом. Він устиг видати у Чернігові того року
збірник поезій «Чёрные облака». До приходу денікінських військ восени
1919 року працював у більшовицькому журналі «Просвещение». Редакції
знадобився і Юрій Сльозкін. Дмитро Васильович Країнський, до революції
інспектор Чернігівських тюрем, автор книги «Записки тюремного надзирателя» (2016), відніс його до групи другорядних комісарів і начальників
різних відділів і підвідділів. Ці люди служили у більшовиків так само, як
служили раніше в різних установах. Деяких з них заставляли служити, а
дехто робив вигляд, що це їм подобається. Виступали на засіданнях і мітингах як завзяті комуністи. Такі люди, як Країнський, відчували, що вони
брешуть і цим підтримують більшовиків і вводять публіку в оману. Він писав
(мова оригіналу): «Таким был случайно попавший в Чернигов писатель Юрий
Слезкин, служивший в отделе наробраза. Он был противен, но жил хорошо,
весело, как комиссар…».
У місті почастішали випадки нападів нетверезих червоноармійців і матросів на гімназисток. Їх ґвалтували і вбивали. Дмитро Країнський згадує,
як батьки боялися за своїх дівчат. Тому з особливою огидою ставилися до
письменника Юрія Сльозкіна. Він на правах комісара відділу наросвіти
перебував у привілейованому стані і споював вином колишніх чернігівських
гімназисток, які крутилися навколо нього. Письменник спокушав їх замість
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того, щоб підтримувати морально і утримувати від спокуси більшовицької
розгнузданості. Юрій Сльозкін та його найближча співробітниця Зіна
Жданович викликали почуття огиди. Дмитро Васильович добре знав цю
чернігівську гімназистку та її подругу по гімназії Маню Зайцеву, які добровільно увійшли до компанії Сльозкіна і тим самим загубили себе.
І знову цитата мовою оригіналу із книги Дмитра Країнського «Записки
тюремного інспектора»: «Юрий Слезкин попал в Чернигов, очевидно, случайно и, конечно, не учитывал, что каждый его шаг будет известен коренным
черниговцам. Он не сделал попытку сблизиться с просвещенными людьми
и предпочел разыгрывать роль комиссара-большевика. Мы видели часто
Юрия Слезкина. Он что-то писал в «Известиях» и постоянно председательствовал в музыкальном училище на собраниях профсоюза работников
искусства, членами которого мы состояли». Музична інтелігенція Чернігова
відчувала, що письменник цурається їхнього товариства, підлаштовуючись
під натовп. Музиканти і актори засуджували червоний терор і лаяли більшовиків. Усюди пахло кров’ю, а від Сльозкіна – вином і жінками. А Маня
Зайцева розповідала, які страви, вина, торти подаються за комісарським
столом у той час, коли у Чернігові «стоял голодный стон и толпы баб напирали на продовольственный отдел, требуя хлеба и угрожая разгромить
продовольственный магазин». Дмитро Васильович боявся Сльозкіна, бо
такі, як він, збивали з пантелику інших. Тим не менше, за його словами,
якась страшна сила змушувала всіх підкорятися і без протесту приймати
програму більшовиків.
Поступово по Чернігову поширювалися чутки про Добровольчу армію
генерала Денікіна, яка ось-ось мала вступити до Чернігова. На добровольців
чекали всі, навіть ті, хто чекали приходу більшовиків, а тепер страждали
від них. 1 вересня 1919 року більшовики почали спішно покидати місто.
Добровольці вже перебували у восьми верстах від Чернігова. Вони із гармат обстрілювали червоноармійців. До вечора 26 вересня постріли гармат
можна було почути у самому місті. Незабаром городяни побачили перших
добровольців.
Ймовірно, тоді він покинув Чернігів? Куди ж пролягав його шлях? Важливо було для початку розібратися, чому Юрій Львович Сльозкін оселився
у нашому місті далекого 1919 року. Пошуки в Інтернеті принесли користь.
На сайті «Мир Петербурга» знайдено культурно-історичний альманах
«Фонтанка» за 2014 рік (№15), де опубліковано статтю краєзнавця Аркадія Векслера «Забытый писатель Ю. Л. Слёзкин». Дізнаємося, що Юрій
Львович народився 27 листопада 1885 року в сучасному Вільнюсі (Литва) в родині генерал-лейтенанта Льва Михайловича Сльозкіна, учасника
російсько-турецької кампанії 1877 року, офіцера армійської кавалерії (у
1905 році – полковник) і Віри Георгіївни Ерделі. Брат матері генерал Іван
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Георгійович Ерделі у 1919-1920 рр. був головнокомандуючим військами Північного Кавказу. Можливо, тому Юрій Сльозкін переїхав до Владикавказу.
До 1918 року Сльозкін став відомим письменником, навіть видав своє
повне зібрання творів, відкрив своєрідний літературний салон, в якому
збиралися видні письменники того часу. Як установив Аркадій Векслер,
Юрія Львовича почали переслідувати за економічні махінації, і він змушений був покинути Петроград і виїхати до Чернігова. Тут жив його батько
Лев Михайлович. За словами Аркадія Векслера, Сльозкіни походили із
дворян Чернігівської губернії. У списку нагороджених орденом Св. Георгія ІV ступеня 26 серпня 1834 року значиться Лев Іванович Сльозкін. Він
дослужився до підполковника. Його дружина Парасковія Миколаївна
Коропчевська походила з роду Григорія Коропчевського, козака, значкового товариша Конотопської сотні Ніжинського полку*. У них було два
сини – Іван (1815–1882) та Михайло (1819–1877). Обидва дослужилися
до звань генерал-лейтенантів. Михайло Львович Сльозкін став батьком теж
двох синів – Олексія (помер від голоду в Петрограді у 1919 році) та Льва.
Останній якраз і був батьком Юрія.
Коли Лев Михайлович завів амурні стосунки із відомою варшавською
актрисою, його дружина Віра Георгіївна подала на розлучення. Командування покарало Сльозкіна тим, що із армійської кавалерії його перевели
у розпорядження шефа жандармів. За кілька місяців, у квітні 1907 року,
Лев Михайлович отримав звання генерал-майора, а у 1915 році – генераллейтенанта. У липні 1916 року він перебував у тому ж чині і на тій же посаді. Потім сталася Лютнева революція 1917 року, яка покінчила із всіма
жандармськими органами. На момент жовтневого перевороту 1917 року
Льву Михайловичу виповнилося шістдесят два роки. Думається, що він
після цих подій виїхав до Чернігова. Будинок, де проживали батько і син,
знайти не вдалося. За деяким даними колишній генерал помер у 1928 році.
Ймовірно, в Чернігові.
Дружиною письменника була Ангеліна Іванівна Жданович, народжена
1899 року в Чернігові в родині поміщика. Актриса, красуня, розумниця.
За словами їхнього внука Юрія Львовича Сльозкіна, повного тезки свого
діда, відомого американського історика-славіста та етнолога, вона вчилася
в Інституті шляхетних дівчат, закінчила акторську школу Малого театру
в Москві. Її наздогнала Червона Армія у Владикавказі у 1920 році. Там
якраз і відбулося знайомство Ангеліни Жданович із письменником Юрієм
Сльозкіним. Вони одружилися, народився син Лев, а в 1926 році розлучи* Коропчевські володіли селами Карпилівка, Баничі у Глухівському повіті Чернігівської
губернії. Найвідоміший з цього роду Павло Григорович Коропчевський (1741-18.03.1808) –
Чернігівський (Малоросійський) віце-губернатор (1797-1799), статський радник, занесений
із братами Омеляном та Іллею до ІІІ ч. родословної книги Новгород-Сіверського намісництва.
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лися. Як згадує онук Юрій Сльозкін, його бабуся Ангеліна Іванівна, з якою
у нього були близькі стосунки, пишалася своїми запорозькими пращурами
і втратила все, що мала, під час революції. На старості літ вона жила у світі
свого минулого і своєю країною.
У 1923 році вони втрьох – письменник, актриса, їхній син Лев – оселилися в Кролевці на Чернігівщині. Звідси Юрій Львович писав листи
Михайлу Опанасовичу Булгакову. Потім переїхав до Москви. Чому 1937
року оселився у Коропі на Чернігівщині – конкретна інформація відсутня.
Можна припустити, що Юрій Львович залишив столицю з однієї причини:
майже шість років Сльозкіна не друкували, він потрапив до чорного списку
цензури. Його сім’я голодувала. У Коропі він написав роман «Столова гора»,
один із героїв якого Олексій Васильович – прототип Михайла Булгакова.
Друкувати Юрія Сльозкіна почали після його листа на адресу Сталіна.
Письменник помер у 1947 році.

-3Ну, от – із Юрієм Сльозкіним більш менш
розібралися з огляду перебування письменника на Чернігівщині. А тепер повернемося
до Любові Євгеніївни Білозерської, дружини
Михайла Булгакова. Вона дійсно належала до
роду Білозерських, історія якого пов’язана з
Чернігово-Сіверщиною. Історики вважають,
що засновник роду Йосип Білозерський був
козаком-гутником. Завдяки промислу значно
розбагатів. Служив у Війську Запорозькому
товаришем Борзенської сотні. У 1740 році
придбав значні угіддя під Борзною. Згодом
на них засновано хутір Мотронівку – родове
гніздо численної родини, до якої належала
письменниця Ганна Барвінок. Від сина ВаЛюбов Євгеніївна
силя Йосип Білозерський мав онуків Данила
Білозерська – дружина
Васильовича та Михайла Васильовича БілоМихайла Булгакова.
зерських. Від них прямо чи опосередковано
були пов’язані представники цього роду, які мешкали у північній столиці
та інших містах Російської імперії. Батько Любові Білозерської Євген Михайлович походив із молодшої, занепалої гілки колись могутнього роду.
Народився у Тверській губернії. Був дипломатом, блискуче освіченою
людиною, знавцем східних мов. Пізніше із дружиною Софією Василівною
Сабліною і дітьми жив у Петербурзі.
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Про родича Любові Євгеніївни Білозерської Євгена Микитовича Тарновського, на диво, відомо дуже мало. Хоча свого часу він був викладачем
Психоневрологічного інституту, відомим судовим статистиком, завідувачем
статистичного відділення Міністерства юстиції у дореволюційній Росії і
Наркомату юстиції у перші роки радянської влади, автором багатьох статей і книг з кримінальної статистики і аналізу злочинності в Росії. Євген
Микитович помер у 1936 р., коли йому було сімдесят сім років. Не вдалося
встановити місце його народження і приналежність до чернігівських Тарновських. Домашні називали його Дей. Слово має грецьке походження і
означає божественний. У перекладі з турецької – дядя по матері. Дей – почесне звання у військах яничар, титул довічного правителя Туніса, Алжира
і Триполі з кінця ХVІ до середини ХІХ століття. Євген Микитович був
джерелом знань. Міг процитувати Вольтера в оригіналі, прочитати вірш
у три рядки японською мовою. Але нікого не повчав, нічого не нав’язував.
Авторитет його був величезним. Варто було Булгакову поговорити один
раз із Тарновським, як між ними зав’язалася міцна дружба. Дей повністю
потрапив під чарівність Михайла Опанасовича.
Для остаточних доказів причетності Любові Білозерської до родичів
Ганни Барвінок і чернігівських Тарновських потрібна ще копітка робота.
м. Чернігів
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ДАВНЯ ВІРА ТА СИСТЕМА ВІРУВАНЬ
(Закінчення. Початок у №3 (83) 2018 р.)
Світ, у якому ми живемо, постійно змінюється. Відходячи в небуття в
одних, він відкривається щоразу в нових своїх виявах. Система традиційного буття народу не може бути незмінною. В перебігу часу, в кругообігу
змін суспільних формацій і поглядів, ідей, засобів виробництва та обставин
побуту, вона поповнюється новою прикметністю, новими знаннями, новою
особливістю взаємозв’язків. Відкриваються нові джерела пізнання світу, які
доповнюють чи видозмінюють кут зору на ті чи інші явища світобудови. Одначе надмірне розгалуження вірувань та прикмет призводить до розмивання
берега віри. Людина губиться в безлічі дрібних зауваг і втрачає відчуття
цільності буття. Зосереджуючись на безлічі причинно-наслідкових явищ
незначного виміру, вона стає надмірно суєтною та егоїстичною; їй уже не
під силу надати своїм віруванням та прикметам якогось певного спрямування, вирізнити з множини того хаосу головніше й нагальніше; виявити,
так би мовити, що є законом, що – всього лиш підзаконним актом. Передумова двовір’я виникає навіть на ґрунті однієї віри. Коли ж виникає новий
(християнський) струмінь світобачення, то такий стан речей стає ще більш
очевидним. Душа людини, відповідно до своїх природних особливостей, не
може нараз перейматися лише догматично встановленими законами. Вона
продовжує вібрувати всіма, навіть найменшими, відчуттями проявленого
світу. І на цю обставину особливо гостро реагують речники нової віри: «...не
мога терпіти крестьян двоєвірно живущих, вірующих в Перуна і в Хорса, і
в Мокош, і в Сима і в Рьгла...».
Під їхній обстріл потрапляє безліч найрізноманітніших прикмет, ворожінь, забав, окремих обрядів та звичаїв: «...віруєм в потьки, і в дятла, і в
ворони, і в синиці. Коли гдє хощем пойти – которая впереді пограє, то станем
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послушающе: правая ілі лівая лі. Аще оним програєть по нашей мислі, то ми
к собі глаглєм: добро оним потька си, добро оним кажеть,»; «...ілі жена, ілі
дівиця, ілі отрок двєть на руки смотреть волхву, ілі кості стряхнуть, ілі солію
потреть, ілі мастію коєю любо, ілі мишьяком, ілі кровію человечеською, ілі
млєком женським ілі скотським, ілі медом, ілі росою, ілі сєрою, илі дьохтем,
ілі хмелем, ілі гром слиша валяються, ілі жаворонка на расстаннєх слушают,
ілі сніг полют і воду в решеті носят, і за кадки падають, і брови щиплют, ілі
овци імают, ілі сaпоги мечют за ворота; і пса слушають, і как кошки мявкають,
ілі гусь кокочет, ілі утіца кряхнєт...»; «...і около скота волхвуют, і з каменієм і
желізом. і сковородою, і з іконами спускают скоти своя, і в Івановськую ночь
поклажев стерегут...»; «...і березки пов’язивают, і вітвіє сплєтают, да жив будєт
человік того літа, і богатки, і смолянки, і вербу в стіну вторгнєт да не умреть
того літa...»; «Аще золото хоронят ілі жмурками іграють, ілі шахардами, ілі
дланями плєщуть, ілі под дверію і окном слушають, ілі ліца своя сажами
марають, ілі тряпицами главу свою мочать, ілі жгутами биються, і в гycлi,
і в домри, і в сопілі, і в бубни, і в ленки, шахматами, і в зернію, і картами...»
[31, c. 92]; «...і з ребят пєрвиє волоси стригуть, і баби каши варять на собраніє
Рожаницям, і чревати жени медведю хліб дають із руки: да рикнєт – дівиця
будєт, а молчит – отрок будєт...»; «...заходу солнца не дають ничто же от дому
своєго: ні огня, ні сосуд ні каков ілі требованіє нічто...».
Поєднанню двох вір значною мірою сприяло ще й те, що основні події та
явища християнського буття, котрі тепер стали домінуючими у формуванні періодичності святкових і буденних днів, узгоджувалися з попередньо
існуючими дохристиянськими святами, які в свою чергу календарно узгоджувалися з циклічністю природних змін в середовищі довкілля. Так, Різдво
Христове поєдналося в момент зимового сонцевороту із попередньо існуючим святом Коляди і разом із святами Василя та Водохреща ознаменували
дохристиянський період народження Сонця, Місяця й Зорі. Християнське
свято Благовіщення поєдналось у момент весняного рівнодення із попередньо існуючим святом Лади. Свято народження Івана Предтечі, перейнявши
момент літнього сонцевороту, поєдналося із язичницьким святом Купала.
Великодні свята поєдналися зі святами Великої Лади (Орелі). Осінні свята
Богородиці – зі святами язичницької Мокоші та Рожаниць, християнські
свята Спаса (Маковея, Переображення Господнього, Нерукотворний образ),
імовірно, – із днями язичницького Рода, Вознесіння і Трійця – із Русаліями
та днем Tpоянa й ін. Тому, згідно з давнім розумінням потреби узгоджувати
дії всіх наявних у природі сил, наші предки вшановували водночас і нових
християнських святих, і давніх язичницьких богів. При цьому, якщо християнських святих ушановували в храмах, то давнім богам молилися вдома,
у полі, гаях, на перехрестях : «...ії же моляться под овином Огневі, і Biлaм, і
Мокоші, Симуреглу і Перуну, і Волосу – скотью богу, Роду і Рожаницям, i
всім тим ії же суть їм подобні».
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До такого вшанування долучаються й християнські священики: «...попове
уставиша тропар прикладати Рождества Богородиці к Рожанічній трапезі,
отклади діючи...». А там, де чинилася заборона на шанування давніх богів,
вони молилися потайки і віддавали жертви: «...і нині по українам їх моляться
проклятомy богу їх Перуну, Хорсу, і Мокоші і Вилам. Они то творят аки отай.
Сего же не могуть ся лишити, начноше в погнстві даже й доселі проклятого
того ставлєнія втория трaпези Роду і Рожаницям...».
Так поступово відбувалося зрощення християнських і дохристиянських
звичаїв та обрядів. Супроти такого зрощення також виступають ревнителі
християнства: «чему не творим на спасєніє души своєй... ...но смішаємо нікиї
честна молитви с проклятим моленієм ідольським, ії же стaвлять лишек трапези кутіннія і законного обіда, ії же нарицаєт незаконная трапеза і мнімая
Роду і Рожаницям»..
З часом, умовно кажучи, верхню частину прищепленого дерева перейняв
християнський світогляд з усіма новими образами й символами, а корінь залишився за предківщиною з усім розмаїттям звичаєвості та обрядовості. В
багатьох молитвах, замовляннях, повір’ях, легендах нові християнські символи й образи поєдналися з давніми і кожен тут посів своє належне місце: «Їхав
Ісус Христос на сивому коні, посіяв він Рожу (Роженицю. – М. Т.), поставив
сторожу, щоб тая Рожа не зійшла, щоб ця кров не пішла»; «Домовика можна
собі купити, бо їх продають по деяких містах у пляшках або в решеті, в якім
вони сидять гей котики. Той, що його купує, мусить вирікатися Христа й
Богородиці, топтати хрест і плювати на нього та мусить підписатися кров’ю
з мізильного пальця. Хто не вміє ним командувати, може дуже легко згинути.
Домовики бувають від багатства, довгого життя й гонорів»; «Коли хто хоче побачити домовика, мусить вистояти на страстях три роки з запаленою свічкою
і принести її додому так, аби не згасла, потім має обійти з нею хату і вилізти
на піл: домовик лежить у кутику, і тоді побачиться, якої він масти, такої масти
повинна бути й худобина» [37, c. 84]; «Мавський Великдень буває в четвер на
Зеленому тижні. В цей день не працюють, щоб не образити русалок»; «Ішла
жінка у село, коли виходять чотири русалки, маленькі, в червоних сорочках,
в ладоні плещуть:
Мене мати вродила,
та в хрест не вводила.
Узяла жінка соломину і усіх перехрестила».
Отже, в народі добре розуміли, що домовики, упирі, русалки й ін. належать
до первісного, язичницького, а не християнського буття, одначе ставлення
до них було не зле. Їх по-своєму вшановували, задобрювали, приносили їм
жертви на рівні з персонажами християнськими. Зокрема русалкам робили
проводи в період від свята Вознесіння до першого дня Петрівки. В ці дні дів-
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чата в полі, на житах, роблять обід – тризну в честь русалок. Після тризни
дівчата ходять по полях з розплетеними косами і вінками на голові, співаючи
проводи pycалкaм:
Проводили pycалочок, проводили,
щоб вони до нас не ходили,
та нашого житечка не ломили,
та наших дівочок не ловили.
А домовика, як найпершого поселенця особливо запрошували до хати
під час новосілля. Його переносили в горняті з жаром із старої печі на
хлібній лопаті. Подібне поєднання двох світоглядних течій відбувалося і в
образотворчому мистецтві, побуті, етнографії, архітектурі. Тому культова
християнська архітектура й релігійне мистецтво Київської Русі були повністю перейняті образами та символами дохристиянської доби. Яскравим
прикладом цього є бронзова арка, що її знайшов під час розкопок у вівтapi
церкви містечка Вщиж неподалік Брянська А. Уваров; зображення образів
Симарглів на капітелі Борисоглібського собору в Чернігові; золоті сонця
на банях Софіївського собору в Києві й ін. Імовірно, що народ не відчував
особливо різкої зміни в своєму духовному бутті. Християнський бог, що
прийшов на зміну старим богам, не міг викликати особливого заперечення
в народі. Його прихід на нашу землю не порушував загальної міфологічної
схеми, що була характерною і для наших предків: Бог в образі людини
блукає по землі гнаний та упосліджений, він бореться із силами Зла, проходить найжорстокіші випробування, перемагає, але вмирає мученицькою
смертю – очищається і повертається на небо. За такою схемою проходять
випробування й більшість героїв українських казок. Таке сприйняття, на
думку М. Костомарова, є вродженим. «Ця ідея, – стверджує дослідник, –
була закладена Творцем у рід людський: людина, яку б релігію не створила,
обов’язково повинна була проявити в ній той почин, з яким сама прийшла в
цей світ; відірвати від неї думку про олюднення божества було б настільки ж
важко, як знищити віру в свою душу». Християнська ж ідея присутності Бога
у всьому є своєрідною трансформацією дохристиянського одухотворення
природи. Якщо для предків-язичників у кожному образі бачився правдивий
вияв прихованої стихії, що йде від Творця, то християнська ідея, приймаючи
присутність Творця у всьому, відкидає зовнішній вияв (нехтування тілесним,
умертвіння тіла), повертаючи людину до невидимої стихії.
«Чи не Бог усе тримає? Чи не сам голова і все у всьому? Чи не Він істиною в пустоті правдивою й головною основою в нікчемному поросі нашому?
І як сумніваєшся про точне, вічне і нове тіло? Чи не думаєш ти відшукати
що-небудь таке, в чому б Бог не урядував за голову і замість почину? Aлe
чи може що буття своє, окрім Нього мати? Чи не Він буття всьому? Він у
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дереві правдивим деревом, в траві травою, в музиці музикою, в домі домом,
в тілі нашому опальциною, новим є тілом і точністю або головою його. Він
всячиною є у всьому, тому що істина є Господня: Господь же, Дух і Бог – все
одне єсть. Він один дивне у всьому і нове у всьому робить сам собою, й правда
його у всьому навіки перебуває; інша ж вся крайня зовнішність ні що інше,
тільки тінь його, і п’ята його, і підніжжя його, і благенька риза...».
У науковій літературі давню язичницьку віру пращурів прийнято називати анімістичною (від латинського anima, animus – душа, дух). Сприймаючи
всі образи довкілля, видимі й невидимі явища природи як вияв живої стихії,
що йде від Бога, вони населяли весь світ (небо, земля, вода, луки, поля, гаї,
повітря, річки, озера, болота, будинки, господарські приміщення, стежки,
дерева, трави, каміння й ін.) видимими й невидимими істотами. У такий
спосіб в існуючому середовищі бачилось плетиво світів, у яких мешкає безліч найрізноманітніших істот – домовики, дворові, хлівники, хaпуни, дідьки,
щезники, злидні, потерчата, скарбники хованці, переплути, блудники, упирі,
навії, русалки, лyговиці, поляниці, лоскотавки, чугайстри, перелесники,
водяники, болотяники, мавки, літавиці та ін. Це все дихає, думає, говорить,
плаче, співає, гнівається, радіє, сміється, туркотить і діє на рівні з людьми.
Крім того, здатне втілитися, увійти в цей світ і проявити себе. Анімізм (одухотвореність) та аніматизм (оживлення) поєднувалися в свідомості пращурів
із магією, тотемізмом та антропоморфізмом (олюдненням), думкою про те,
що всі проявлені стихії: Земля, Сонце, Місяць, Дерево, Звір, Птах, Камінь,
Вітер, Вода, Вогонь – мають душу й у своїй поведінці людиноподібні. А
окремі з них проявляють божественну або демонічну силу.
Зазвичай відчуття сакральності (від лат. sacrum – священна річ, дія) та
демонічності (від грец. демон – злий дух) зумовлює все, що є для людини
втаємниченим і усвідомлюється таким, яке може вплинути на подальший
перебіг її життя чи роду в цілому. Отже, із сакральністю та демонічністю
пов’язувалась утаємничена причина розвитку подій і явищ, а наслідок – із
фактичним розвитком, із дійсністю (реальністю). Тому сакральні та демонічні
знаки (символи) можна вважати знаками причини. А сакральні та демонічні
образи – образами причини. Так само реальні знаки та образи є знаками
та образами наслідку. Водночас існує також ступеневий або різнорівневий
характер причини, який визначає ступінь (рівень) послідовності розвитку
подій і явищ існуючого світу чи життя людини. Відповідно до цього визначення, кожен наступний наслідок є породженням попереднього наслідку, що
постає для нього першопричиною.
Сакральні місця, явища, події та предмети за давніми віруваннями випромінюють життєдайну (божественну) силу – еманацію. А демонічні навпаки
– поглинають її, натомість випромінюючи негативну силу. За М. Костомаровим принцип еманації простежується головним у віруваннях наших предків
[83, c. 201]. Тому сакральними та знаковими в житті наших пращурів були
окремі дні й періоди річного кола, окремі астральні явища; сакральними й
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одночасно знаковими вважались окремі місця на землі: гори, річки, озера,
джерела гаї і луки. Сакральними та знаковими вважалися окремі тварини,
риби, плазуни, птахи, комахи, рослини. Всі вони так або інакше пов’язувалися
з витоками відповідного роду. Серед них особливе місце займали так звані
тотеми. Слово «ototeman» у перекладі з алгонкінського племені «оджибве»
(Північна Амермка) на нашу мову означає буквально: він належить до моєї
батьківщини. За поняттям щось близьке до українського «свояк». Розрізняють тотемізм культурний і родовий. К. Леві-Строс визначає його як проекцію назовні, що виявляє ментальні настанови, «які несумісні з вимогами
перервності між людиною і природою». Загалом у науковій літературі сутність тотемів подається як об’єкт релігійного культу роду або племені, що є
його родоначальником (першопредком) і охоронцем. Пов’язують це з вірою
в спільне походження й кровну спорідненість між певною общиною людей
(родом) і відповідним різновидом рослин, тварин, птахів, плазунів, риб, явищ
природи і навіть предметів. При цьому джерела цих вірувань не наводяться
й не пояснюються. І це не дає можливості збагнути сутність уявлення про
тотемізм як одну із форм релігійних вірувань. А між тим, в українців, як і в
багатьох інших народів, існують доволі цікаві давні вірування, що пов’язані
з явищем перевтілення душ.
Згідно з цими віруваннями, кожна жива душа проходить довгий шлях
інкарнацій (перевтілень). При цьому, перевтілюючись, вона у кожному з
перейнятих нею тілесних образів (рослини, звірі, птахи, риби, плазуни)
набуває певних рис характеру, проходить процес генетичного кодування,
накопичуючи в собі певний комплекс можливостей характеру та вдачі. Образ людини для живої душі є завершальним етапом перевтілень. За таким
віруванням вся жива й нежива природа та людина в ній усвідомлюються як
єдине ціле, як єдиний вселенський рід. Власне, із цих вірувань і випливає так
званий анімізм та аніматизм – віра в існування душ і духів та безособову одухотвореність усієї природи, адже існує навіть «той, що в камені сидить». Тому
звірі, плазуни, птахи, весь живий світ природи вважаються нашими меншими
братами й сестрами. Відповідно до цих давніх вірувань, душі, які пройдуть
свій довгий шлях інкарнацій, утіляться, зрештою, в образ людини і стануть
кровними братами й сестрами, внуками й правнуками людського роду. І тоді
той із образів природи довкілля, що найхарактерніше проявляється в циклі
поколінь якогось певного роду чи племені (Дереві роду), усвідомлюється як
першопредок – тотем. Скажімо, для одного роду найхарактерніша півняча
задиркуватість, гарячковість. Отже, у ній живе півень. І її тотемом має бути
півень. Для іншої – заяча полохливість. Отже, у ній живе заєць. І її тотемом
має бути заєць. Ще для іншої – лисяча хитрість, вовча войовничість, лев’яча
владність чи орлине лицарство тощо.
Образно (за деякими міфічними переказами) ця сутність постає як мотив
замішування богом глини на крові тих чи інших живих істот під час акту
творення людини. І від того, на крові якої істоти була замішана глина, таким
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є характер та повадки нащадків семи поколінь роду. У свою чергу рослини,
звірі, птахи, плазуни пов’язуються з певними стихіями та явищами природи
і постають як образи втілення міфічних персоніфікацій цих стихій і явищ. А
стихії та явища в свою чергу пов’язуються з певними небесними сузір’ями,
зорями й планетами. У такий спосіб і рід чи плем’я пов’язується уже безпосередньо з тою чи іншою природною стихією, явищем, небесним сузір’ям чи
планетою, часом її зародженням, періодами сприятливого й несприятливого
розвитку. І тоді одне плем’я вважає себе дітьми Великої Ведмедиці, інше –
Місяця, ще інше – Сонця чи сузір’я Сиріуса й ін., тобто, ці стихії, знаки й
образи цих стихій уважаються сакральними для певного родово-племінного
об’єднання, першопричинами їхнього зародження й розвитку.
Звичайно, що вірування в тотемізм та астральне походження роду надзвичайно давні. Тому з тотемами, сузір’ями й планетами раніше пов’язувались
не лише характери, а й імена та прізвиська предків. Зрештою, віра у знаковість окремих рослин, тварин, птахів, плазунів та уявлення про сакральність
деяких з них як символів завдяки традиції дожила до й наших днів. Вона
досі зберігається в окремих народних звичаях, легендах, казках, прислів’ях,
приказках, повір’ях та живій мові. Так, наприклад, давній український звичай
забороняє стріляти в птаха орла просто так відразу, без застороги. Натомість,
звичай велить спочатку націлитися й спитати: чи він нажився на світі. Потім
повторити теж саме вдруге. І тільки за третім разом, якщо орел не зніметься й
не полетить, звичай дозволяє стріляти в птаха. Це звичаєве правило як мотив
зустрічається і в українській народній казці «Яйце-райце». Лише там орел
усі три рази просить стрільця не вбивати його. «Не бий мене, – каже, – та
візьми до себе, – я тобі у пригоді стану!»
За народними повір’ями також не можна руйнувати гнізда ластівки та
лелеки. Ластівка приносить добробут та лад у господарство. Про це йдеться у
відомій на весь світ щедрівці «Щедрик» : «Там овечки покотились, а ягнички
народились». Лелека ж приносить у родину злагоду та дітей. За легендою
він також збирає та знищує усяку гадь. Священною твариною ще донедавна
в українців уважалася й корова. Давній український звичай забороняє говорити на неї погані слова, лаяти, робити в її присутності щось непристойне.
На постіль корові підстеляти годиться лише солому, а не будь-яке сміття, як,
скажімо, свині. А народження телятка, яке зазвичай раніше заносили до хати,
у традиційній українській родині розцінювалось як божа ласка, як свято.
Звичай також забороняє вбивати жаб. Тритони та жаби живуть у льохах
господарів як живі обереги ще й сьогодні. І господарі ставляться до них
бережно та з великою пошаною. Добре відома всім казка «Царівна-жаба». І
тут виникає питання: а навіщо ж чаклуни перевтілили майбутню царівну в
образ жаби? З якою метою? Чи задля добра? А чи для зла? Очевидно, що її
душа перебувала в цьому образному втіленні надто мало і не змогла набути
необхідного модуля якості. А жаба як хтонічна істота і як сакральний сим-
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вол за давнім усвідомленням є володаркою первісних вод, берегинею землі і
всього родоводу. Звідси і народне прислів’я: «Не вбивай жабу – рід вигубиш».
Її символічне зображення відоме з багатьох археологічних пам’яток. Воно
зустрічається на посудинах, календарях, оздобах ще з часів неоліту. Жабу як
символ за давнини також використовували в багатьох обрядових актах. Зокрема – під час викликання дощу. А на свято Купала її приносили в жертву:
«Та ішло Купало селом, селом. Та забило жабу колом, колом» – мовиться
в одній з купальських пісень. Отже, відсутність її якостей спричинило б
надмірну довірливість майбутньої царівни до челяді та придворної знаті
чи, можливо, негативно позначилось би на родоводі. І відповідно стало б
загрозою занепаду та руйнації царства. Існує в українців табу і на побиття
павуків у хаті. Їх годиться виносити з хати на вінику. Досі є в Україні окремі святі урочища, гори, потоки, окремі дерева, де у певні календарні свята
проводиться освячення води та інші обрядові дії. Зазвичай у таких місцях
існують також священні криниці.
Священною комахою і до сьогодні в українців уважається бджола. А пасічництво – добродійною справою. Крім того, пасічництвом традиційно дозволяється займатися лише тим чоловікам, що вже перейшли у статус дідуся.
Особливої сакральності за давнини надавалось також самим обрядовим діям.
Вони супроводжувались жертвоприношеннями, оргіями (бенкетуваннями)
та масовими забавами. Сакральною вважалася й сама жертва та причастя до
жертовної страви. Як, скажімо, кутя, кров’янка, коровай, крашанки, паски
тощо. І все це за давнини було дотичним до найвищої сакральної цінності –
роду. Воно усвідомлювалось як першопричина його здоров’я, фізичного й
духовного розвитку, добробуту, щастя й радості в повсякденні.
Отже, за первісного буття сакральним усвідомлювалось усе, що було
пов’язане з благополуччям роду: тотеми, імена предків, місця розселення,
кладовища тощо. Звідси – святе ставлення до батьків, дідусів та бабусь як
родоначальників та до всієї природи як основи родоводу. Власне, за родовоплемінної общини першопредок (родоначальник) одночасно усвідомлювався
і як Творець – Бог. На ту пору людина мислила себе невід’ємною сутністю
роду й природи і своє продовження, своє подальше існування, зрештою, своє
безсмертя вбачала лише в продовженні й безсмерті роду свого. За словами
М. Костомарова, вона «була надзвичайно важливою передумовою морального розвитку, вихідним пунктом розумового руху або того, що ми називаємо
прогресом». І власне «я» для людини на тій порі майже не існувало. Це вже
далеко пізніше людина втратила оте святе почуття єдності з родом. І стала
безбатченком. Пам’ятаєте, як у Т. Шевченка:
І ми не ми, і я не я,
і все те бачив, і все знаю,
нема ні пекла ані раю,
немає й Бога, тілько я!.

Українознавство

133

А тоді навіть фізична смерть для людини мало що важила в порівнянні з
несприятливими обставинами життя роду. Тому всі норми її поведінки підпорядковувались суворості встановлених духовними провідниками (волхви, жерці) та старійшинами роду законів родового життя. Закон вважався
недоторканою родовою цінністю: його порушення каралося дуже суворо,
часто навіть смертю.
Уявлення про божественність та людиноподібність стихій дає змогу
спілкуватися з ними, схиляти їх до сприяння людині в численних справах,
у час розпуки, ворожої навали, переможного походу, родинних стосунках
тощо. Вони також усвідомлювались такими, що могли не лише сприяти,
а й створювати несприяння. А то й приносити лихо. Це також спонукало
звертатися до них. – «О, Вітре, Вітрило! – звертається Ярославна із «Слова
о полку Ігоревім» до стихії Вітру. – Чему, господине, насильно вієш си?
Чему мичеш си хиновськії стрілки на своєю нeтрудною крильцю, на моєї
Лади вої» . З прийняттям християнства їхні функції поступово перейняли
персонажі християнської релігії: пророки, апостоли, мученики за віру, святі
подвижники: Христос, Богородиця, Іван Предтеча, Ілля, Миколай, Василій,
Афанасій, Антоній, Феодосій, Дмитро, Пантелеймон, Юрій та ін.
Бажання узгодити своє життя з розмаїттям стихій природи і тим забезпечити сприяння собі й своїм рідним спонукало наших предків до своєрідного
задобрювання невтілених істот, волoдapiв та мешканців стихій і середовищ
довкілля. Досягалось це засобом молитов, замовлянь, обітниць, проведенням обрядових дій та принесенням жертв: «... але як хто має перед собою
смерть видиму, чи в хворобі, чи на війні, обіцяють вони за життя своє, якщо
не згинуть, жертву Богу, і, врятувавшись, жертвують, що обіцяли, і думають,
що тією жертвою спасли собі життя. Шанують вони річки, німф і деякі інші
божества, жертвують їм всім і з тих жертв ворожать собі»; «...і кутну богу,
і велій богині, і Ядрію, і Обілухі, с скотну богу, і Попутнику, і лісну богу,
і Cпориням, і Cпіху,.. а друзії Огневі і Кaменію, і Рікам, і Істочникам...»;
«...готовящиєся ко браку з помощію Лада мнящи себі добро, весєліє і любезноє житіє стяжати...».
Проте обрядові жертви, моління й замовляння проводилися не будь-де й
не будь-коли, а в тих же знакових місцях та в той же особливий знаковий час
днів календарних свят, що тепер з прийняттям нової віри ознаменовувалися
вже явищами та подіями християнського буття: «...інії же кладезєм, єзером,
рощеніям жертви приношахуть. От сих єдиному нікоєму богу на жертву
людей топяхуть, єму же і донині по нікоїх странах безумнії пам’ять творят: в
день пресвітлого Воскресєнія Христава собравшеся юнії і іграюще вметают
человіка в воду... по іних же странах не вкидають в воду, но токмо вводою
обливають...». У ці ж періоди зазвичай проводилися обрядові ігри та різні забави: облаштовувались гойдалки, ковзанки, каруселі й ін.: «...празниці святих
верховних апостол Петра і Павла свою сіть диявол зaпинаєт чрез колиски...».
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Особливої шани наші пращури надавали душам покійних. Від стосунків
із потойбічним світом, на їхню думку, залежить добробут і врожай зернових
та інших культурних рослин. Покійники – володapi цілющої та плодючої
сили. Вони охоронці й подателі небесних вод. За народними прикметами:
сняться мерці – на дощ. Предки й нащадки, хоч і перебувають нібито й в
різних світах, світоглядно складають єдину сакральну общину. Тому в дні
великих календарних свят, коли всі три світи (небо, земля й підземелля)
поєднуються на лінії одного часового виміру (добовий, тижневий, місячний,
сонячний, зодіакальний цикли), поминання предків є одним з обов’язкових
актів обрядових дійств. Вважається, що в цю пору душі покійних відвідують
домівки і вільно гуляють скрізь. Давній звичай велить готувати для них
страви, залишати на могилах наїдки й напої, віддавати частину приготовленої їжі жебракам, дітям, тваринам, пташкам. Існує ряд прикмет, за якими
вгадують: чи покійні родичі відвідували живих і чи прийняли приготоване
для них подання?
«У святий великий четверток повідують мертвим м’ясо, і млеко, і яйца, і
мивниця топлять, і на піч льют, і попел посреді сиплють сліда ради, і глаголют:
«Мийтеся». І чехли вішають, і обруси, і велять ся терти. Біси же сміються
злоумію їх. І влізтев миються, і порплються в попелі том. Яко і кур’їй слід
свой показують на попелі на прельщеніє їм. І труться, чехли і обруси тими.
І приходять топившиє мивниці і глаголють: «На попелі сліда». І єгда видять на попелі слід, і глаголять: «Приходили к нам навії миться»; «...і воду
к кутьї заупокойній ставляють на столці, і сметьє у ворот жгуть в Великий
четверг, молвяще: тако у того огня душа приходяще огреваються...». Потім
та їжа, що подавалася для мертвих стає причастям і для живих: «...іє же та
м’ясa приповідають мертвим в четверток, і паки скверноє то приповіданїє в
Воскресєніє Господнє ядять самі...».
Тож чи справді наші предки-язичники, окрім стихій, нічого не прозирали?
Адже було в них розуміння єдиного Бога, на що свого часу вказував М. Костомаров, посилаючись на Прокопія Кесарійського, Гельмольда та літописця
Нестора. Водночас вони називали богами уявних володарів стихій і середовищ, подібно до того, як нині християни, за давнім звичаєм, називають богами
образи святих. І навіть полицю для розміщення ікон на покуті називають
божницею чи божником. «Глаголють бо ово суть, – зауважує християнський
речник, – бозі небеснії, а друзії – земнії, а друзії польстії, а друзії, воднії».
Але в той же час у їхній свідомості поставав також ієрархічний розподіл
природних сил. Тому ті міфічні персонажі (боги), що перебувають у сфері
вищій – між верховним богом і богами, уособлюючи стихії та середовища
довкілля, мають свої власні імена. Ці імена пов’язуються уже не з назвами
середовищ і стихій (польовик, степовик, домовик), а з глибшою суттю розвитку буття стихії, з її непроявленим розвитком, а також із родовими особливостями людини. Звідси і їх споріднення з іменами людей: «То суть ініє і
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человіческа імена то утрня Троюна, Xоpсa, Велеса, Перуна на боги обратиї
яша...». Ймовірно, що ці персонажі потребують ще більшої уваги до себе, ніж
звичайні уособлення стихій і середовищ: «...вірують в Стрибога і Дажбога і
Переплута, ії же вертячеся і пиють ієму в розі...».
Кожен з цих богів, очевидно, ще був приналежний до певного роду,
племені, соціальної верстви, а кожен з родів (племен, соціальних верств)
мав для них і своє самобутнє наймення. Коли ж відбулося об’єднання родів
і племен у родово-племінні союзи, поглибилося соціальне розшарування,
що пов’язувалось із виникненням ремесел, родові боги стали втрачати своє
первісне призначення. Виникла потреба спільного бога. Ним згодом і став
християнський Бог. Як довго він був чужим для більшої частини народу,
судити важко. Літописці були ревними служителями християнського культу,
тому у своїх свідченнях про давню віру предків-язичників навіть не намагаються вникнути в сутність їхнього духовного буття. Тож і писання на адресу
тих, хто із прийняттям християнства продовжував сповідувати давні звичаї
батьків (власне, весь народ), неприхильні, сповнені слів зневаги та проклять:
«...обичая держахуть ся от древніх прародителів. Суть же скверниє мольбища
їх: ліс, і камінь, і ріки, і блата, і істочники, і гори, і холми, солнце, і місяць, і
звізди, і озера, і просто рощі – всій тварі поклоняхуться яко Богу і чтяхуть,
і жертву приношахуть кровную бісам: воли, овци, і всяк скот і птиць...».
Єдиний писемний твір княжої доби, що дихає пошаною предківського
світогляду, це – «Слово о полку Ігоревім». Його автор, хоча й був, судячи
із твору, прихильником християнства, але, на відміну від літописців, бачить
давніх богів не бісами й бездушними ідолами, а родоначальниками й опікунами землі Руської. Закликаючи поборотися «за христьяни на погания
полки», він у той же час називає бояна Велесовим онуком, вітри – Стрибожими внуками, Хорса – великим богом, землю Руську – землею Трояна. А
самих русичів –Дажбожими внуками, з болем повідуючи, що в князівських
незгодах «погибашет жизнь Даждьбожа внука». Очевидно, що розуміння
поганства (язичництва) у автора було дещо інше, аніж у літописців та ревнителів християнства. З тексту пам’ятки стає зрозумілішим те усвідомлення
єдності людської душі й природи довкілля, що було притаманне пращурам.
Природа у тексті твору не є байдужою. Вона переймається всіма тривогами,
радощами й болями: «земля тутнить, ріки мутно текуть»; вона сприяє або
чинить опір людським пориванням. Тому одні звірі й птахи виступають опікунами та помічниками героя, а інші – на боці супротивних сил. Так, сокіл, що
є втіленням дажбожої стихії, виступає на боці русичів, образно уособлюючи
Ігоря, а вовк – на боці ворожих сил, уособлюючи половецького хана Гзака;
тому Ігор «соколом летить», а Гзак «біжить сірим вовком».
По-різному проявляють себе в тій чи іншій ситуації і стихії. В одних
випадках вони є прихильними до русичів і радіють разом з ними: «Солнце
світить ся на небі си, – Ігор-князь в Руській землі». А в інших випадках, на-
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впаки, – неприхильними, ворожими: «Солнце єму тьмою путь заступао яше».
Подібне ж реагування природи на всі події переймає й народна пісня, казка
та легенда. І це є свідченням чутливого реагування людської душі на все, що
діється довкіл неї, свідченням її нерозривного взаємозв’язку із світом, що дає
змогу людині внутрішньо змінюватись, набувати відчуття найрізноманітніших образів – рослини, звіра, птаха, змія, комахи тощо, а за певних умов,
на переконання пращурів, і видозмінюватись зовнішньо –перевтілюватись.
Розгалужена мережа перевтілень, що постає з казок, легенд та повір’їв, дає
можливість простежити давнє розуміння циклічної (ланцюгової) наступності
втілень живої душі, де людина постає на вершині буття, представляючи собою сукупність попередніх утілень, а по смерті знову розливається в середовищі живого буття або переходить в небесне. Герой, що гине в бою, стає
богоподібним. На його честь освячували місця на землі і шанували його на
рівні з богами. А людина, яка вчинила тяжкий злочин, губить свою душу і
потрапляє у вир небуття (хаос), стає гноєм. Зароджується ж жива душа, на
переконання пращурів, у середовищі первісної природи, тобто в лоні самого
Бога. Її втілення пов’язують з весняним буянням природи, що триває до свята
Зеленої неділі. Останньою можливістю в річному колі для втілення живої
душі вважається день Клечальної суботи. Цього дня, за повір’ям, русалки
просять у жінок сорочки або намітки, що символізує втілення:
Сиділа русалка на білій березі,
просила русалка в жіночок намітки:
– Жіночки-сестрички, дайте мені намітки,
хоч не тоненької аби біленької.
Сиділа русалка на білій березі,
просила русалка дівочок сорочки:
– Дівочки-сестрички, дайте мені сорочки,
хоч не біленької аби тоненької.
А хлопчики, колихаючись в колисочках (сім’яниках рослин), виглядають
ту одвічно потаємну царівну, що прийме до свого лона:
Ой в лiску, в ліску на дубку
висіла колисойка на шнурку.
В тій колисойці Петруньо,
а коло його татко його.
– Шибай мене, таточку, високо,
нехай я зобачу далеко.
Там десь моя дівонька гуляє,
шитим рукавцем махає.
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Таке тонке міфопоетичне відчуття астральної суті зародження буття, на
думку М. Костомарова, повідомлене в пору дитинства людського як дарунок
від Бога.
Одухотворення природи нашими предками-язичниками не було бездумним чи вульгарно примітивним до пори занепаду давніх вірувань, як це
випливає із деяких слів-повчань, спрямованих проти язичництва. Воно йшло
від розуміння цілісності світобудови та гармонійності форм взаємозв’язку
різних його течій. У християнській богомудрості Віра, Надія і Любов – наріжні камені духовності. Але погляньмо, як вони співвідносяться з трьома
основними принципами народного світогляду. Віра дає відчуття цілісності
світу, Любов спонукає до внутрішньої гармонійності та взаємності почуттів,
а Надія стає джерелом творчого вдосконалення й поступу.
Узгоджувати форми взаємозв’язку різних течій цілісного буття з метою
його вдосконалення покликані релігійні обряди. Те, що ми сьогодні називаємо корисним чи шкідливим, у наших предків-язичників мало моральне
підґрунтя. Думати ж, що те чи інше дерево, птаха, звіра, земноводну істоту
предки сприймали як буквальне божество, є щонайменше невіглаством. Адже
й сьогодні ми не сприймаємо ікону буквально як божество. Однак вона для
віруючої людини – святиня. А яким має бути ставлення до небесних світил
– Сонця, Місяця, Зір, до Землі – з погляду розуміння їхнього значення для
життя? Тільки тоді, коли людина втрачає внутрішнє духовне наповнення і
починає розходитися із власним сумлінням, вона губить відчуття вічного.
Така людина починає обожнювати не істину, а минущі речі. Фактично вона
стає ідолопоклонником, незалежно від того, яку б віру вона не сповідувала.
«Як тепер мало хто розуміє Бога, так не дивно, – стверджує Г. Сковорода,
– що і в древніх часто привселюдною помилкою вважали речовину за Бога
і потім все своє Богошанування перевели в посміховисько. Разом з тим, всі
віки і народи завжди одностайно вірили, що є якась потаємна, по всьому
розлита і всім вододіюча сила».
Живучість віри в тому, що вона охоплює все життя людини. Проте надмірне розпорошення вірувань може призвести до втрати почуття цілісності
буття. Віра – це така психічна особливість людини, яка служить їй опертям
у всіх діях і вчинках, у вирішенні будь-яких проблем життя. Віра дає змогу
людині пройти найскладніші випробування і є для неї джерелом духовного
життя, її осердям.
м. Київ
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ОДА ПОДЕСЕННЮ
Переді мною в прямому і переносному значенні дороге і цінне видання.
З першого погляду бачиш: повнокольорова енциклопедичного формату
книга, видана на крейдяному папері, обсяг – 540 сторінок*. Справді – це
дуже дороге як на сьогодні видання. І дозволити його собі може або досить
багата людина, якій хочеться, окрім усього, похизуватися перед своїм оточенням, суспільством, або людина, для якої це видання дороге насамперед
змістом, а значить тим, про що написано в ньому, якими світлинами вдалося
доповнити його, і кошти навряд чи мають першорядне значення. Книга як
дитина, в яку батьки вкладають, не шкодуючи ніяких коштів для того, щоб
вона була здорова та освічена, благополучна у своєму майбутньому.
Зараз в архівах дослідники найчастіше вивчають свої роди та родоводи
відомих людей. І досить часто ці дослідження стають предметом видання
книжок. У процесі пошуків об’єкт зацікавлення розширюється, і паралельно
починають вивчати ще й населений пункт, звідки вони родом, де жили їхні
предки... Виходить така собі краєзнавча картинка певного регіону. Одні
надають перевагу роду, інші краєзнавчим питанням. Але я́к би там не було,
а все однаковою мірою потрібне й корисне. Навіть через історію одного роду
можна скласти уявлення про певний регіон.
Якщо вести мову про вивчення Чернігівщини в історико-краєзнавчому
плані, то з упевненістю можна сказати, що є підстави говорити про чернігівщинознавство, як окреме комплексне вивчення Чернігівщини. І практично
немає жодного району області, який би не міг не представить бодай одне
або кілька видань чи про населені пункти, чи навіть район. Всі вони різні за
* Архімандрит Никодим (С.І.Силко). Виблі. Подесення. Дивокрай. Шляхами пращурів.
Історико-краєзнавчі, духовно-просвітницькі нариси. – Харків, 2017, 540 с.
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якістю як поліграфічного виконання, так і контентного наповнення. Одні
примітивні в усіх відношеннях, інші компілятивні. Але є вишукані, високо
професійні, написані з великим смаком, розкішно видані. Зараз в хорошому
сенсі цього слова багато хто «захворів» на краєзнавчі дослідження. Єдине,
щ
що хочеться побажати, щоб усі ці видання знах
ходили місце не лише на приватних полицях,
а й у бібліотеках, особливо великих, щоб вони
сставали надбанням не лише вузького кола люб
бителів, а й регіонального і національного, щоб
із цими виданнями можна було ознайомитися
й через десятиліття.
Одразу скажемо, що книга архімандрита
Н
Никодима «Шляхами пращурів» уже є золоттим фондом Чернігівщини. Вона не просто відп
повідає усім канонам підготовки друкованого
в
видання, а в ній чітко бачиться велика культтура як творення текстів, їх оформлення, так і
гглибока продуманість кожної їхньої частини.
А
Автор як ювелір, як скульптор, який відкидає
в
все зайве від каменя, а залишає найцінніше,
найкрасивіше, найправильніше і найточніше.
Зазначаючи, що книга не лише про село Виблі, а й про Подесення, автор
ставить перед собою нелегке завдання. Адже річка Десна протікає практично через усю Чернігівщину і до Куликівщини, а тим більше до його села
Виблі не має відношення. Але, думається, автор насамперед використовує
поняття Подесення у символічному значенні, оскільки річка Десна є найбільшою річкою, що протікає через Чернігівську область, і для неї вона є
справді географічно територіальним не лише фактом, а й символом. І вся
Чернігівщина – це справді Подесення.
Відкриває книгу класична передмова журналістки Наталі Коновалової,
в якій розповідається про непростий мирський і духовний шлях автора
книги. Звернемо увагу лише на дві речі з неї, які присутні в цій частині
книги. Перше – це спогади мами Ганни Василівни. Їх дуже мало, але вони
чесно справедливі і заслужено справедливі. Вони відверті й оповиті великою любов’ю та турботою і вічним зв’язком не лише родинного змісту.
І книжка цьому також є підтвердженням. Це як результат цього зв’язку. І
друге – це меценатство архімандрита на Харківщині та проведення ним
там літературного конкурсу «Моє село – колиска мого роду». Тема, як
на мене, дещо суперечлива, адже далеко не завжди колискою роду є одне
село. Та все ж, як добре, що через багато років він повертається як книгою,
пройшовши довгі шляхи пращурів, і так-таки неспокійним конкурсом, що в
цілому засвідчує безперервний зв’язок автора зі своїм краєм. А конкурс, за
умови його тривалості, будитиме в юних серцях потяги до минулого своїх
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родів, до глибшого пізнання нібито знайомих вуличок, кутків, околиць
свого села, чим зміцнюватиметься духовна аура цього регіону. Чому б не
в кожній школі України не проводить чи літературний, чи малярський, чи
інший конкурси, в основу взявши свій рід, своє село? Що як не це має бути
основою, ключовим стрижнем патріотичного виховання молоді? Це ж так
на сьогодні в Україні актуально!
Далі – слово автора про книжку, квінтесенцією якої є, як на мене, таки
досить щемливі його слова: «Книжка, яку ти тримаєш у руках, – вислів
синівської любові до своєї Вітчизни, до рідного чернігівського Подесення і
незабутньої малої Батьківщини – села Виблі» (11). Трисуття, яке як правило
присутнє у вірі в Бога як у високій духовності, цілком властиве, виявляється,
й земному, якщо наявна та ж сама висока всеоб’ємна духовність і любов. А
вони таки присутні. Вони мають бути присутніми в кожного громадянина
своєї держави. Адже усвідомлення того, що твоє село – це середина, центр
всесвіту, пуп Землі, а твоя школа, в якій ти навчався, – Всесвітня академія
– ні за яких обставин не порушать глибини поваги, любові й відданості
своєму краю.
Завершуючи своє звернення до читачів, автор бажає, щоб Господь рясно
благословив «на працю, навчання та добрі починання» (13).
У вступі, який має надзвичайно промовисто патріотичний заголовок
«Що ніколи не набридає», автор наголошує, що Чернігівщина посідає третє
місце серед областей України за площею (20).
Наголошуючи на тому, на скільки зменшилося населення області, автор
бере дані лише за три роки (21). І т. д.
У цілому категорія трьох, триєдності у книжці зустрічається досить
часто. Випадково це чи закономірно усвідомлено – сказати важко. Це може
знати лише автор.
На наш погляд, автор досить удало описує в цілому Чернігівщину, коротко, але досить об’ємно зазначає її географічне розташування, описуючи
земельні, водні, лісові ресурси. І до цього він не підходить формально. Поруч
із досягненнями він закликає не лише зберігати природній потенціал, а й
примножувати його, тобто не лише описує минуле, нинішнє, а й турбується
про перспективу.
Описуючи значення поняття «пуп землі», автор відходить від іронічного значення, а наголошує насамперед на духовному (релігійному), на
фактичному в момент народження людини на світ Божий, на моральноетичному – зв’язках з батьками, родиною, малою батьківщиною. Автор
ніби сповідується перед тим, де закопаний його пуп, і сповідь звучить як
молитва. Читаючи не формально книгу, її текст, переглядаючи світлини, все
це зворушує, пробуджує і вражає.
Далі автор робить крок ніби дещо вбік: розглядаючи загальні питання
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історії, спеціальні історичні дисципліни як в цілому, так і рідного краю,
акцентуючи на краєзнавстві, на таких поняттях, як «рідний край», «отча
сторона», «мала батьківщина». Розтлумачує поняття топонімів, мікротопонімів, гідронімів, складові краєзнавства – історію, етнографію, культуру,
церковну старовину; складові пам’яток минувшини аж до потреби вивчати
повсякденне життя...
На перший погляд, здавалося б, і не потрібна ця частина, але якщо вона
ґрунтується на попередніх, раніше надрукованих матеріалах місцевого значення, то, по-перше, показує інтерес, тяглість вивчення історії села, а, подруге, цим самим спонукає інших дослідників. Адже тут не лише друковані,
рукописні, а й живі розповіді рідних людей, старожилів. Цікаві й повчальні
географічні та геральдичні екскурси і не лише тому, що тією чи іншою мірою
пов’язані з Чернігівщиною, а й носять просвітницький зміст. Фактично тут
автор демонструє той джерелознавчий діапазон, який, на жаль, не завжди
використовується дослідниками, але для уважного, заглибленого дослідника немає другорядних фактів, подій. І в цьому нас архімандрит Никодим
упевнено переконує. Справді, інформаційно-просвітницька складова книги
чи не найоб’ємніша, найважливіша, найпріоритетніша. І це дуже важливо.
Незважаючи на надзвичайну поінформованість різними засобами нинішнього суспільства, сьогодні фактично відсутня просвітницька складова. Її
перекриває, видавлює складова політична. Просвітництво сьогодні дуже й
дуже на часі...
Звичайно, далеко не кожна історія будь-якого населеного пункту чи
регіону повинна мати таку всеохопну структуру, яка своїм текстовим
наповненням виходить за рамки не лише села, а й держави в нинішніх її
кордонах. І це питання подвійного змісту. З одного боку – важко навіть
уявити, скільки може бути інформаційно-фактологічного баласту, повторів. Чи потрібні вони? Безперечно, що ні. А з іншого – якщо не все, то
надзвичайно багато чого залежить від самого автора, його компетентності
чи авторського колективу. Як бути в цьому випадку? Адже архімандрит
Никодим таки користується тим, що відходить від історії свого села, від
всього регіону Подесення.
Пославшись на те, що сто тисяч років тому поступово почалося людське
життя на Чернігівщині, автор описує практично всі періоди, культури, доби,
які були виявлені на Подесенні, інших районах і не лише України. Цим
самим власне автор демонструє безперервну тяглість людського життя
якщо не на території нинішнього села, то навколо нього, в регіоні. Але він
це робить досить делікатно, не нав’язливо, без зловживань своїми знаннями,
обізнаністю, не намагається, як кажуть, підтягувати (чи притягувати) за
вуха до своїх Виблів усе, що відбувалося протягом тисячоліть. Він досить
коротко, без надмірних амбіцій констатує факти, події на базі наукових досліджень, наявність тієї чи іншої доби, культури як у рамках свого села, так
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і навколишніх сіл, регіону. Цим самим автор стверджує, повторимося, що
в цьому регіоні ось уже сто тисяч років існує життя, своєрідні цивілізації,
але протягом цих тисячоліть знищувалися не лише населені пункти, а й
племена, народи, відбувалися численні міграції. І хоча це й болючий, але
процес: закономірний він чи штучний – це вже інше питання. Україна зараз
також перебуває в цьому процесі. І тут діють як закономірні, так і штучні
чинники. У різні часи діяли різні методи. Чим дорослішає чи старішає світ,
вони стають вишуканішими. Наслідки, як правило, однакові: щось зникає,
щось винищується, бо в основі всіх винищувань є агресія...
Дуже добре, що автор, пишучи про скарби, зазначає місця їхнього виявлення та місця їхнього перебування нині. І досить часто називаються
музеї, архіви сусідньої держави, яка протягом кількох століть тільки те й
робила, що грабувала і грабувала. Чи не на часі укласти довідник культурних
цінностей, виявлених, створених в Україні і вивезених під приводом різних
причин у московщину, привласнених цим конгломератом? Переконаний, що
такий довідник надзвичайно потрібний. Періодика до 1917 року, а особливо
другої половини ХІХ століття, наповнена такою інформацією. Хотілося б
сподіватися, що з часом Україна порушить питання (і не один раз) про повернення всіх артефактів, вивезених з України...
У написанні книги автор користується досягненнями багатьох галузей
науки. У розділі «Прадавня історія» автор найчастіше користується досягненнями археологів. Імен, названих автором, багато: тут як місцеві, так
і академічні. Кожен з них зробив свій внесок. Автор практично кожному з
них віддав належне.
Але свідомо чи не свідомо він фактично заперечив методологію, що вік
населених пунктів необхідно визначати лише за письмовими згадками.
Правда, автор і не намагається вказати вік, скажімо, того ж таки свого села.
Та все ж, наводячи велику кількість результатів археологічних досліджень,
що мають відношення до того чи іншого названого ним населеного пункту,
він підсвідомо говорить і про його вік. Визначати вік населених пунктів лише
за писемними джерелами – це фальшування давньої і прадавньої історії. І
врешті-решт це якщо не нівелює, то принижує таку науку, як археологія.
Підписуюся під цими словами, хоча й в них є свій автор, але абсолютно
погоджуюся з тим, що «так трапляється завжди, коли в науку безцеремонно
втручаються такі антинаукові чинники, як політична кон’юнктура і заангажованість та ідеологічні уподобання й пристрасті», то, власне, там немає
ні справжньої науки, ні професійного підходу до будь-чого, включаючи й
державотворення.
У подальших частинах книги «Від княжої доби до країни козаків»,
«Країна козаків» автор уже виступає дещо з більшими повноваженнями,
ніж просвітитель. Він стає поруч з академічними професійними істориками, спираючись на їхні дослідження, положення, не забуваючи висловити
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й свою позицію, свої бачення. Власне, особливо в цій частині книги автор
демонструє, я б сказав, навіть блискучі знання історії України, документальні й авторські (інших авторів) джерела, знову ж таки у багатьох моментах
відображаючи й релігійну сферу життя суспільства, відстоюючи її християнський бік і дещо зневажливо ставлячись до язичництва, в якого християнство запозичило таки досить багато. І, очевидно, не було б язичництва,
багатобожжя, не виникла б ідея, потреба запроваджувати і християнство,
єдинобожжя.
Звернемо увагу ще на одну деталь. Автор Куликівську битву описує без
урахувань останніх археологічних досліджень, які практично на місці битви
не виявили жодного предмета, який би свідчив, що вона була як в зазначеному місці, так і взагалі. А там же нібито билося багатотисячне військо і мало
б хоч щось лишитися в землі. Українським дослідникам, популяризаторам
треба бути обережними із історичними фактами, що нібито відбувалися на
території нинішньої московії. Адже відомо, що, починаючи від Катерини ІІ,
історія цієї території постійно фальшувалася, героїзовуючи її, взявши хоча
б, так званого святого, Олександра Невського... І цей процес триває й зараз.
Особливо в умовах гібридної війни.
Та й такого одіозного академіка, як Петра Толочка, не варто було б популяризувати. Його промосковська діяльність не має відображатися в новітніх
українських дослідженнях. Він – це минуле, вороже до незалежної України.
Архімандрит Никодим багато попрацював над пошуками матеріалів про
Виблівську сотню. Хотілося б, щоб це стало поштовхом до подібних описів
інших сотень козацьких полків. Це було б досить корисним виданням як для
істориків, так і краєзнавців, дослідників родоводів, продовженням традицій,
започаткованих своїми описами Олександром Лазаревським. Дослідження
наших попередників, які мають підстави на продовження, повинні бути
підтримані і продовжені уже в нових умовах.
Описуючи свій рід Силків, не можна не захоплюватися його детальними висвітленнями за архівними джерелами, усними розповідями своїх
родичів. Вважаю це зразковим описом свого роду. А якщо додати сюди ще
описи багатьох гілок як по лінії чоловічій, так і по жіночій, то захопленню
немає меж, навертаються сльози від того, як мають бути вдячними родичі
архімандриту Никодиму, а простіше – Сергію Івановичу Силці – за таку
проведену дослідницьку роботу. Його скрупульозність, методичність має
стати прикладом для всіх, хто займається своїм родоводом. Так і хочеться
сказати словами одного мультика: «Прелєстно, прелєстно!» або іншими
словами: «Браво, маестро!»
Не можна не сказать і про художнє оформлення книги. Воно надзвичайно
багате на світлини. Всі вони так чи інакше доповнюють сказане автором,
полегшують сприйняття тексту, вводять у той час чи епоху, описані автором.
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Всі ці світлини треба було знайти, систематизувати. А якщо врахувати, що
автор до того ж і не дитя Інтернету, то просто дивуєшся, скільки часу, коштів
та зусиль треба було витратити, щоб знайти, скопіювати, обробити. Адже
не всі світлини давні є хорошої якості. Ми спробували підрахувати, скільки
ж світлин використано в книжці в цілому і скільки про свій рід. Вражаюча
цифра. Просто – вражаюча кількість. Всіх світлин, якщо не помилився,
495, із них родичів, знову ж таки, якщо не помилився, – 252. І немає жодної
гілки, щоб не було її проілюстровано.
Підсумовуючи, треба сказати, що книга насамперед має потужний загальний просвітницький характер і зміст. І цим вона досить яскраво відрізняється від багатьох інших подібних видань. Автор зумів подивитися
з висоти на події глибокої старовини, життя пращурів, яке проходило на
досить великій території. Далеко не всім це під силу.
Книжкою можуть скористатися різні вікові категорії читачів, оскільки
написана доступною мовою, нескладним стилем викладу. І це теж її виокремлює серед інших, і це є однією з особливостей видання.
За простим викладом тексту постійно бачиться справді глибока синівська
любов автора до свого села, його людей та історії, до Подесенського краю
і України в цілому.
Книжка справді цінна в усіх відношеннях.
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ПРАЦЮВАВ ПО СІМ ДНІВ НА ТИЖДЕНЬ
З перших днів мого знайомства з Віталієм Леусом я ніколи не помічав на його обличчі смутку, якоїсь зажури, і голос його чи то при
зустрічах, чи в слухавці завжди звучав весело і впевнено. Ця людина
була оптимістична, врівноважена і щира. А ще – достатньо талановита,
скромна і працьовита.
Не дуже люблю починати спогади уже з традиційної фрази «ми
познайомилися...», яка стала майже штампом, та й не пам’ятаю нині, в
який день і рік те відбулося. Таке відчуття, ніби я Віталія Миколайовича
знав завжди, бо увійшов він у моє життя ще в
ті далекі радянські часи, коли я робив тільки
перші кроки в літературі і частенько заходив
до редакції газети «Комсомольський гарт», де
вже працював журналістом Віталій. Навколо
цієї молодіжної газети тоді гуртувалася творча
молодь, проходили різноманітні диспути, літературні вечори, працювала студія. Та й можна
було надрукувати початківцю свій вірш, нарис
чи коротку новелу.
З того часу ми постійно зустрічалися, спілкувалися на різні теми, найбільш про літературу,
ділилися творчими планами. Він завжди позитивно відгукувався на мій той чи інший опублікований твір у пресі. Було,
як побачить у «Літературній Україні» моє ім’я, то відразу зателефонує і
бадьоро повідомить: «Вас надрукувала «Літературка». Ви вже бачили,
читали?» І хоча ми не були близькими друзями, я з великою повагою
ставився до Віталія Миколайовича, завжди радів кожній зустрічі з ним,
слідкував за його творчістю.
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Згодом він перейшов до газети «Деснянська правда», яка тоді виходила п’ять разів на тиждень. Роботи було так багато, що доводилося,
як він сам зізнавався, працювати у вихідні, а інколи і вночі. Однак він
знаходив час для написання художніх творів, які спочатку друкував
в періодичній пресі – в багатьох газетах і журналах як обласних, так і
республіканських. Коли у 1987 році побачила світ моя друга книга оповідань «Світле диво» у видавництві «Молодь», Віталій зателефонував і
попросив, щоб я зайшов до редакції. А коли з’явився, то дружньо обняв
мене, привітав з виходом книги, а потім почав розпитувати, як це мені
вдалося, адже письменників, що живуть в області, не дуже охоче видають,
чи довго рукопис пролежав у видавництві, чи сильно порізали, а потім
зізнався, що й він підготував збірку оповідань і подав до видавництва
«Радянський письменник». А вже через два роки, у 1989 році, вийшла
і в нього перша книга «Час народжувати синів».
То був удалий дебют. Після чого почався творчий бум. Віталій Леус
видавав книга за книгою, по одній, а то й по кілька на рік. За своє життя
він написав сотні статей, нарисів, десятки книг – романів, повістей, оповідань, більшість з яких мені подарував. Це був потужний письменник.
Він мав на диво величезну працездатність. Я по-доброму заздрив його
усидливості і наполегливості. Віталій сім днів на тиждень не випускав
з рук перо. Писав свої твори під час роботи, безпосередньо в редакції,
вдома, а найбільше на дачі, в Жавинці, що неподалік від Десни. Писав,
бо не міг не писати, бо виніс величезні враження з свого бідного селянського дитинства і мав неабиякий талант розповідача.
З його розповіді я знаю, що він пробував писати оповідання ще навчаючись у школі. Тоді ж зачитувався художніми творами українських
письменників. Ходив під враженням від роману Григорія Тютюнника
«Вир». Якось, зустрівшись, ми повели мову про літературу. І виявилося, що ми обоє безмежно закохані в твори Григора Тютюнника, рідного
брата по-батькові Григорія Тютюнника, що погляди у нас на красне
письменство, його призначення для духовного розвитку української нації
співпадають. Після цього наші взаємини стали тіснішими і теплішими.
Він похвалився мені, що після закінчення школи, як працював уже в
колгоспі, надіслав Григору Тютюннику оповідання «Левко». Відомий
письменник відредагував оповідання В. Леусу і написав листа, в якому
дав кілька порад, як уникнути штампів, а насамкінець зауважив: ««Ви
вмієте, уже вмієте гарно писати, але вчитися ще треба багато чому. Хай
Вам щастить, любий хлопче».
Згодом йому пощастило зустрітися з талановитим письменником. Це
сталося у грудні 1972 року, коли він уже працював у газеті «Деснянська

Спогади

147

правда». Того дня Григір Михайлович прибув до Чернігова з групою
письменників – Євгеном Гуцалом, Олексієм Довгим та Іваном Кирієм,
які виступили в редакції. Тоді ж Гр. Тютюнник зробив два дарчі написи
на своїх книгах «Зав’язь» і «Деревій», які В. Леус придбав заздалегідь.
Про все це він пізніше напише в спогадах, які надруковані у книзі «Дами
запрошують кавалерів».
Та зустріч з талановитим новелістом у сімдесятих роках минулого
століття окрилила В. Леуса. У нього з’явилась упевненість і віра в самого себе. Твори Гр. Тютюнника зробили чи не найбільший вплив на його
подальшу літературну долю. І не дивно, що перші оповідання і новели
В. Леуса відчутно перегукуються з творами Гр. Тютюнника такими ж
колоритними персонажами, деталями, запашною українською мовою,
не штучними, а природними діалогами, вихоплені з самого життя. В них
найповніше розкриваються складні людські долі. Вони глибоко вразливі,
ліричні, образні, що притаманне українській класичній новелі. Мені
подобаються його короткі оповідання, зокрема такі як «Натомилось
Мотрине чекання», «Ой, я, я, я», «Помства», які увійшли до першої
книги «Час народжувати синів», а також з книги «З мертвих воскрес»,
що вийшла у видавництві «Український письменник» – «Обирали голову», «Новосілля», «На полювання» та однойменної повісті «З мертвих
воскрес». Коли він подарував цю книгу, я написав на неї рецензію «Твори
з гущі життя», яка опублікована в книзі «На зламі століть».
У цих творах, що я згадав, та й багатьох інших ота безмежна любов до
природи, до простої людини просто зворушує. Ота тонка спостережливість, народна мудрість вражає. І мова наша поліська, милозвучна. Для
тих, хто не читав ранніх творів В. Леуса, наведу один невеличкий уривок
з його новели «На полювання», в якій розповідається, як онук-студент
ходив з дідусем на полювання. «Дивимось на плесо. Жодної підбитої
качки. Я мовчки спостерігаю, як кривиться дід, так ніби солоного скуштували. Через кілька кроків настрій у нього поліпшується: ми натрапили
на кущ шипшини. – Давай нарвемо, – кажуть вони і дістають з кишені
торбинку. – Взимку чай питимеш у своєму гуртожитку. Пользітельна
штука. І при виразці шлунка, і при кам’яних хворобах допомагає. На
склянку кип’ятку столову ложку кластимеш. Тільки ж потовчеш перед
цим. Затямив». Один тільки абзац, а ми вже уявляємо образ дідуся.
Безперечно не всі твори у В. Леуса рівнозначні, трапляються й прохідні, проте письменник створив величезну плеяду образів, які живуть
серед нас, хвилюють нас. У нього виробився свій стиль, і проза його ні
чим не схожа на іншу – то проза В. Леуса. Вона часом трохи розхристана,
не пригладжена, можливо, поспішна, але правдива, бо списана з самого
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життя. У нього був, є і буде свій читач. Йому писали листи, дякували за
той чи інший твір, зізнавалися, що читали, не стримуючи сліз. Якось він
мені похвалився: «Михасю, оце днями побував на батьківщині, заходив
до бібліотеки. Знаєш, люди читають мої книги. В деяких сторінки затерті
до дірок. Це для мене найбільше визнання. Ось покажу». Він дістав з
портфеля невеличку книжечку (назву її вже забув). Вона справді ледь
трималася купи.
Коли він працював у газеті «Чернігівські відомості» і очолював
всеукраїнську дитячу газету «Ліхтарик», то я заходив тоді до нього у
редакцію дуже частенько, приносив свої нариси, рецензії, дитячі оповіданнячка і він завжди їх друкував. За що я щиро йому вдячний
В останні роки він дуже часто телефонував мені, повідомляв якісь
новини, ділився прочитаним у «Літературному Чернігові» і жартома
завжди казав: «Я ж передплачую журнал, то друкуйте мене хоч двічі на
рік. Я вже підготував цікаве оповідання». Згодом, коли ми зустрічалися
на якомусь заході, то передавав свій твір. Я поважав Віталія Миколайовича за його інтелігентність, врівноважену вдачу. І сьогодні, коли Віталія
Миколайовича не стало, мені не вистачає його доброти і оптимізму. Він
був людиною доброзичливою, скромною, тихою. Не випихався, як кажуть наперед. Не любив виступати, навіть твори свої рідко презентував.
Кохався у слові, не думав про славу, і це його найбільше возвеличує.
Вірю, що твори Віталія Миколайовича житимуть довго. Люди завжди
читатимуть їх, згадуючи непересічного творця добрим словом.
Михась ТКАЧ,
м. Чернігів
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УКРАЇНСЬКІ ВІЗІЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Бобир О. В., Михед Т. В. Студії з історії англійської дитячої літератури.
– Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2018. – 264 с.
Нещодавно побачив світ навчальний посібник,
аадресований студентам педагогічних вищих навчальн
них закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Це багаторічна праця відомих літературознавців,
м
методистів вищої школи, професорів. Варто згадати
у цьому зв’язку публікації Олександра Бобиря в
п
провідних українських часописах, що висвітлюють
п
проблемні питання методики викладання зарубіжної
л
літератури у вітчизняній початковій ланці освіти,
ссередній та вищій школі (Лимерики як жанр світової літератури: нарис про життя і творчість Едварда
в
Л
Ліра, зачинателя цього жанру // Всесвітня літ. в
ссередніх навч. закладах України. – 2005. – № 3; «А
Метод. рекомендації до уроку додаткового
все почалося із ”Нумо гратися…”»:
гра
читання: вивчення казок Льюїса Керролла про Алісу // Зарубіжна літ. – 2010.
– № 10; Кеннет Грем і «Вітер у вербах» // Початкова освіта. – 2010. – № 1 та
ін.) або статті Тетяни Михед (Про канон англійської дитячої літератури та
його місце в системі гуманітарної освіти // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту
ім. М. Гоголя. Сер.: Філол. науки. – 2012. – Кн. 2; Постмодерністська модифікація образів Робінзона та П’ятниці: головні тенденції та тренди // Літ-ра та
культура Полісся. Сер.: Філол. науки. – 2013. – Вип. 74; Функціональність
орієнтального дискурсу в казках Оскара Вайлда // Літературознавчі студії.
– 2013. – Вип. 2 та ін.). Зокрема, й у журналі «Літ. Чернігів» друкувалися
фрагменти з майбутньої навчальної книги (Бобир О. Свіфт – маленьким
Гулліверам України та їх батькам». – 2007. – № 2; «Казкові прогулянки з
Памелою Треверс». – 2009. – № 1; Щоб перемогти у двобої з життям: Р. Стівенсон і його пригодницький роман «Острів скарбів». – 2009. – № 3; Звірі та
люди в житті й творчості Дж. Даррела. – 2010. – № 1 та ін.).

150

Лiтературний Чернiгiв

Композиційно навчальний посібник складається зі «Слова до читача», 28
розділів, прикінцевих зауваг під назвою «Замість висновків: міф, епос, казка,
фентезі, а що далі?» та «Глосарію».
У «Слові до читача» зазначається, що автори «свідомо зосередили свою
увагу суто на англійській, а не на англомовній літературі, оскільки ставили за
мету розкрити своєрідність англійського національного характеру, англійської
ідентичності, що яскраво й по-різному виявилася і в серйозних, і в химерних
персонажах дитячої літератури» (с. 4).
Кожний із 28 розділів присвячений певному письменнику. Це і визнані класики світової літератури (Д. Дефо, Д. Свіфт, Ч. Діккенс, Л. Керролл,
О. Вайлд, Р. Кіплінг, Р. Л. Стівенсон), всесвітньо відомі дитячі письменники
(Е. Лір, Д. Баррі, А. Мілн, П. Треверс, К. С. Льюїс, Д. Р. Р. Толкін), поважні
творці книг для дітей (К. Грем, Д. Даррелл, Д. Біссет, Д. Стронг), а також ті,
кого і сьогодні шанують у Британії саме за проникливе зображення питомо
англійських рис характеру і традиційно англійського способу життя (Р. Белентайн, Д. Грінвуд, А. Сьюелл, Г. Лофтінг, К. Росетті, Е. Фарджон та ін.).
Усі розділи навчальної книги чітко структуровані за таким принципом:
1. Після назви кожного з них наводиться один або кілька епіграфів – це
своєрідний «ключ» до осмислення творчого шляху письменника чи теми,
ідеї, художньої концепції аналізованого твору. Наприклад, під назвою розділу «Даніель Дефо: історії про життя й дивні пригоди, що з ним скоїлися»
вміщено епіграф: «Ти просто стаєш Людиною, поки читаєш його книгу»
(С. Т. Колрідж, англійський поет). Натомість під заголовком розділу «Джонатан Свіфт: скорботні розмисли про світоустрій, державність і природу
людини» вміщено 2 епіграфи: «Я пишу не заради слави, єдина моя мета –
благо суспільства» (Джонатан Свіфт) і «Свіфт застеріг людей, він показав
усю гидоту і жах застою, позбавленого ідеалів, повного безглуздого егоїзму
життя» (Леся Українка) і т. д.
2. «Літературне досьє» містить стислу хронологію публікацій головних
творів того чи іншого митця. У викладі біографії увага зосереджена на дитинстві письменника, колі спілкування і читання, освіті й професійній діяльності,
тобто тих факторах, що стали визначальними для історії написання книги та
її художнього втілення.
3. Кожний розділ складається з підрозділів, що структурують факти
біографії і творчості відповідно до сучасного наукового розуміння значення
спадщини письменника, а також аналітично-дидактичних завдань посібника,
втілених у підсумкових запитаннях, які слугують узагальненню засвоєного
матеріалу і самоконтролю.
Особливо цікавими, на мій погляд, є підрозділи багатьох розділів, у яких
розкривається рецепція творчості певного англійського письменника в
Україні. Скажімо, «Робінзон в Україні» (с. 24) або «Свіфт в Україні» (с. 3940), «Кіплінг в Україні» (с. 99-100) тощо. Напрочуд оригінальними є також
запитання та завдання до них: «Чому Т. Шевченко звернувся до роману
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(«Робінзон Крузо» Д. Дефо. – В. К.) англійського письменника у скрутний
період свого життя? Аргументуйте відповідь»; або: «Які твори світової та української літератури можна віднести до ”робінзонад”»? Чи: «Зіставте волелюбні
мотиви роману («Мандри Гуллівера» Д. Свіфта. – В. К.) з новітньою історією
нашої Батьківщини»; «Напишіть сценарій проведення конкурсу малюнків
за творами Кіплінга та конкурсу на кращі оповідання про дику природу, що
увійшли до збірки ”Легенди українських джунглів”» і т. п.
4. Підрозділ «Буття книги» подає інформацію про репрезентацію літературного твору засобами інших видів мистецтва – театру, кіно, телебачення
тощо.
5. «Твори» і «Література» містять вибрану бібліографію – українські
переклади й публікації, а також найвагоміші літературознавчі розвідки та
методичні статті.
Варто також зауважити, що кожний розділ посібника проілюстрований
яскравими малюнками Богдана Самойленка. На цих малюнках так чи інакше присутній, на думку авторів навчального видання, емблематичний образ
для англійської дитячої літератури. Верстка та макетування книги виконані
Н. О. Парецькою.
У прикінцевих заувагах («Замість висновків: міф, епос, казка, фентезі, а що
далі?») подається лапідарна ґенеза літератури фентезі. Остання, проростаючи
з міфології і чарівної казки, «слугує не тільки звабним засобом, що заохочує
до читання, а й формує той різноманітний і насичений культурний контекст,
у просторі якого відбувається зростання і дорослішання читача» (с. 252). Тим
самим автори навчальної книги як у вступних заувагах, упродовж усього
викладу матеріалу, так і насамкінець посібника пропагують реципієнтові
«шанобливу увагу до інтересів маленького читача і оптимістичну віру в його
творчий потенціал, в його здатність змінити прийдешнє майбутнє на краще».
Власне про це й розповідається в рецензованій книзі.
Посібник завершує «Глосарій», що включає як інформацію про маловживані слова і літературознавчі терміни, так і специфічні поняття, необхідні для
сучасного розуміння дитячої літератури (усього понад 70 стислих дефініцій
і пояснень).
Автори навчальної книги висвітлюють аналізований матеріал об’єктивно
і зважено, керуючись не емоціями, а науковим підходом до фактів, прирощуючи наші знання про дитячу літературу Великої Британії, маркуючи її крізь
призму «своє» і «чуже» (загальнолюдське).
Видання, без сумніву, стане в нагоді викладачам вищих навчальних закладів освіти, вчителям-словесникам, докторантам, аспірантам, студентам,
магістрантам – усім, хто цікавиться англійською дитячою літературою.
Володимир КУЗЬМЕНКО,
м. Київ
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УНІВЕРСАЛЬНЕ ЩАСТЯ ЛАРИСИ КИВГИЛО
22 січня 2016 року дружина визначного українського поета Миколи Адаменка Лариса Кивгило у Сосниці подарувала мені свою життєписну книжку
МАНДРІВКА В ПЕРЕЖИТЕ з сакраментальним написом «з побажанням
універсального щастя». Пролежала тая книжка у мене довготривало. Одно,
що не було коли, а друге – думалося, ну що там цікавого може написати
дружина письменника?
Аж це перед черговими гостинами до
С
Сосниці зазирнув до книжчини – і влип як
м
муха в оселедець.
Розкішна мова, цікаве життя, побут
у
українців після Другої світової, життєві радощі
і прикрощі, філософія універсального щастя –
о
ось що таке книжка Лариси Кивгило. Авторка
– особистість, а не додаток до свого чоловіка, і
ц
це чи не головне у цій книжці.
Дитинство у Гапішковці поміж водами
Д
Десни і Убеді, на землі, у човні, у садах і
у
улоговинах.
Приступаючи до споминів, авторка слушно
п
признається: «і душу огортає то радість, то
ссмуток, іноді навіть жаль, а то й сором». Слово
СПОГАД червоною вервечкою проходить проз
С
книженцію:
і «день прожив, а на другий – то вже спогад», «уже немає тієї
школи – залишилася лише у спогаді», «що одразу не зрозумієш, то зрозумієш
десь з роками, бо спогади завжди із нами», «багато із тих згадок викликають
сльози. А згадаєш – болить, може, ще більше, ніж тоді боліло». Поряд з образом спомину – образ часу – «а все ж як не живеться, а час котиться», «є
каяття, та нема вороття».
Непрості стосунки з татом, мамою, свекрухою накладають своє тавро
на світовідчуття героїні книжки. Саму книжку не гріх назвати правдивим
документальним життєписним романом, бо авторка показує, як героїня
виростає духовно, життєво, загартовується, крок за кроком будує своє некрикливе, буденне, але вартісне життя – «у мене був свій унутрішній світ.
Про нього не розповіси нікому, бо він лише мій. Той світ був прихистком
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одинокої, нікому не потрібної душі», «мені колись доведеться помирати,
але не від води», «моя душа ще спала», «як жилось, так і пишеться», «творю
молитву», «коли ж лишалася на самоті, думки гризли душу», «душа жила
не за календарем», «лише через кілька років я власним розумом дісталася
до правди», «спочатку нудота виснажує душу, і хто зна, чим її зупинити»,
«розум простив, а серце – ні».
Цікава історія знайомства, кохання і співжиття з Миколою Адаменком –
непересічною особистістю у сучасній українській літературі. Супряга сімейна
мала перед собою супрягу духовну. Вартісну. Зриму. Микола писав у листах з
таборів до Лариси таке: «живу більше внутрішнім життям, бо у зовнішньому
мало відради», «така поезія не дуже підносить душу», «я лише зараз, на відстані, осмислив повністю велич нашої природи. Особливо часто згадую ту
пору, коли розквітають вишні», «але ти вникай у причини – і тоді, я думаю,
ти багато чого мені будеш вибачати», «скільки вже друзів відірвало від мене
життя», «радий, що приснився тобі, певно, приснився видуманим, не таким
як є», «я тобі снився на лузі, а ти мені – в лісі», «десь сушина скрипить так
жалібно», «здоровенний ворон як крякне, то аж серце заколотиться», «творю
багаття», « для моєї вовчої натури – як рибі вода», «природа немов очищає
людину від чужих думок і оголює душу», «коли я зустрівся був зі своїм давнім
другом, якого не бачив майже три роки, то не дивлячись на те, що за такий час
склалося безліч запитань і стільки інформації спеціально для нього, я все ж
таки, привітавшись із ним, забув усе. І так ми довго стояли і дивилися одне
на одного, а потім стали сміятись», «дійсність ламає істини», «ще стільки,
півстільки. Напівстільки – і все», «новин особливих нема. та й не віриться,
що вони тут бувають узагалі». Суголосість двох внутрішніх життів стали у
майбутньому життям спільним – у шлюбі.
Не менш цікавими є і історії трьох дітей – двох синів і донечки, і показані
вони маминими очима: «коли я вже стала дорослою, виростила своїх синів
і вони подалися у світи, лише тоді зрозуміла, як це тяжко і страшно, коли
нема довго звістки від своєї дитини. Найтяжче буває уночі, якась болюча
грудка розпинає груди, у голові рояться думки одна страшніша за другу, нерви натягнуті як тятива лука, до ранку лежиш без сну», «поїхали хлопці за
своїми машинами, а ми знову залишилися зі своїми клопотами, страхом та
сподіваннями», «діти серцем відчувають того, хто їх любить», «не дай, Боже,
дитина помре, а я залишуся жити», «і бабі дістану стареньку зірочку», «біль
став потроху пригасати. Я ще не знала, що буває біль ще пекучіший, найжахливіший».
Життєвий досвід, викладений у книжці пані Лариси – стає духовним набутком для удумливого читача: «церкви було позакривано. Мабуть, за таке
святотатство несуть кару і наступні покоління. У народі кажуть, що той, хто
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знищував церкви, скидав дзвони, розбивав ікони, не помер своєю смертю у
своїй хаті. Кожного десь настигла нагла смерть», «а вранці, воздавши хвалу
Господу, бралася до роботи – без кінця і краю», «це твоя радісна таємниця»,
«у весни своя чарівна музика і чарівне розмаїття», «солодкий страх», «були
б ми, а гроші будуть», «Бог сиріт любить, та чомусь щастя їм не дає», «лише
хата та робота. А які ж бувають люди злі», « мало що знаємо про своїх рідних – лише те, що знали, коли жили із ними», «кожна людина ходить немов
вузенькою кладочкою, що зависла над прірвою, назва якій – смерть», «не то
черви, що ми їмо, а то черви – що нас їдять», «ми старшали».
Цікавими сучасному читачеві будуть і свідчення самовидиці про побут
повоєнного українського села: «майже у кожному дворі стояла терниця, на якій
тіпали льон та коноплі на волокно», «постялки», «праття золили», «жлукто
– така висока діжа, видовбана із кругляка, без дна», «човен видовбувався із
верби чи з осокора», «опачина – це весло, у якого гребна частина широка, і
вставлялось воно у спеціальне гніздо на носі човна», «одна людина, сидячи на
кормі, веслувала – правила човном, а инша огрібалась, щоби човен швидше
плив», «посуд в основному був глиняний, ложки дерев’яні», «із печі ішов
перекот. Це така цегляна труба, яка з’єднувала пічний комин з грубкою»,
«стояв на табуретці зрізок для води», «підпіччя було велике. Узимку там
тримали курей. Сіни були чималенькі, із двома дверима – одні на вулицю
(юлошні), другі в сад (задвіркові)», «улітку, коли гнали ліс, то вся Убідь і
частина Десни пахли сосниною», «мені в дитинстві риба так була обридла
– і смажена, і варена, і солона, і сушена. От нині з’їв би, так нема», «долівку
устеляли лепехом», «за допомогою мотузяної почіпки», «варила захолід», «їли
опуцьки, що виростали з того щавлю», «одяг здебільшого був полотняний,
фарбований вільховою корою», «найбільше ж принизливими були податки:
холостяцький, бездітний та малосімейний. І це ж тоді, коли стільки чоловіків
побито на війні», «і ніде жодного клаптика лугу нескошеним не залишалося»,
«на полику», «через пастовень», «суп із ладками», «лусту хліба», «картопля,
смажена у макітрі», «скриня з горбатою кришкою, а сундук – із плоскою»,
«сідай на комешки», «заколов порося і кличе на шкурки», «хотів запросити
дорогу погладити», «цілу ложку затовки кладу – сало з цибулею, потовчене
в ковганці», «ковбаса була начинена в нелинені кишки», «на саночках
-глабчиках», «звозить у пуню – хлів серед поля».
Цікаві портрети, характери живих людей: «у Бога вона вірила усією
душею», «окунів драв під корчами», «пересипав сітку, хропаком по воді
постукує», «і скільки страху жило у бабиній душі за життя свого сина», «баба
Мотя була для мене рідніша рідної матері», «мати ніколи не розповідала мені
про наші жіночі особливості. Ні поради, ні якогось застереження. Та послав
мені Господь бабу Машу», «заскочив до рідні перевідатись».
Світлою тінню у книжці проходить шанс потрапити до столиці – ішов
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набір на будівництво метро. Якби це сталося – і в Миколи, і в Лариси – у них
разом – було б зовсім інше життя.
Мова книжки – суцільна поезія: «по юличному», «село Якличі», «село
Змітнев», «просіяний попіл», «мілина дуже вклинялась у плесо», «лисиці
так вікна позамуровують», «величеньку ляльку з добре немовля», «ні чутки,
ні вістки», «смакіття», «припорається», «лише сніг поскрипує та десь лід
трісне», «чи у голові висохло?», «пливемо за вітром і за водою», «в негідь»,
«придиковини», «у передній хаті», «усе обличчя стало пеком пекти», «від
походеньок ноги аж тенькали», «довго ходила окаряч», «сутеніє, та ще й дощ
виривається», «не відаю», «викомарюватись», «день при дні», «поплив на наш
голос», «веселими вустами».
Отже, отримав велику художню насолоду від нехудожньої, але вправно і
безхитрісно написаної книжки. Багатьом нашим прозаїкам варто повчитися
у пані Лариси письма.
Роман КУХАРУК,
м. Київ
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ШУКАЄ ПОЕТ ПРИXИСТОК
БОСОМУ ЕДЕЛЬВЕЙСОВІ
Кухарук Роман. Вдень і вночі. Поезії.К.: Український парламентський
клуб «Нація». 2018 – 288 с.
Можливо, це ще до певної міри є неправильним і може викликати осуд у
деякої частини поціновувачів красного письменства, але останнім часом мене
у поетичних творах передусім цікавить те, як магія ріднизни відшукується
у слові. Чому? Гадаю, що все пояснюється дуже просто. Оживає душа, коли
натрапляєш на відгомони рідного. Бо надокучила вовтузня навколо літературного космополітизму. Твори віршарів, які живуть у світах, вражають
філологічною вправністю і орієнтацією на чужизну. Та є одне вагоме «але»,
говорять вони про експлуатацію досвіду світових знаменитостей. Але соромливо «забувають» сказати, що твори їхніх навчителів не були б такими
ц
цікавими для людності без відображення у них
н
національного колориту.
А це й є саме тим, з чого і починав ці розмисли. І
д
до них підштовхнула остання у часовимірі книжка
віршів Романа Кухарука «Вдень і вночі», яка нев
давно лягла на робочий стіл. Почав перечитувати
д
написане, і серце стрепенулося. «Затягнуло Укран
їну сивиною І тече солений сон озиминою – легке
їн
на зеленому тече». «Всох виноград, як забута душа
н
буковинця». «Заболіла раптом Буковина». «Плине
б
бог Ра річкою Прут…»
б
Та потішили не тільки прямолюбні згадки про
найдорожче, хоча б тому, що вони не є єдиним у
н
виражальності теми. Часто-густо поет передає свої
в
ментальні відчування за рахунок слів, які відомі
м
йому з дитинства. «Цвиками стежок у ліс ночей», «Най усмішечки, як ружі»,
«Хоч руки здоймали до неба». А ще надибуємо «шкло», «нічо», «каваль гине»,
«гореча», «востатний»…
Водночас у вище згаданому таїться одна проблема. Дехто (нікуди від цього
не подінемося) почне говорити, що таки поезомова з діалектологічним ухилом
є незрозумілою для окремих регіонів держави, й, мовляв, варто відмовитися
від них і більше дбати про літературне мовлення. Та… свого часу спробував
мовно осучаснити деякі поетичні рядки з діалектологічними вкрапленнями.
І зі здивуванням для себе зрозумів, що від такого втручання оригінал утратив
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свою чарівність. Й чомусь пригадалося, як свого часу незабутнього Леоніда
Первомайського в одному видавництві редактор попросив замінити незнайоме йому слово. І почув у відповідь несподіване «то що ти, голубе, хочеш,
щоб не існувало все, чого ти не знаєш?». (Можливо, й різко. Але справжній
письменник влучив у «яблучко» проблеми. Чи не слід про щось подібне
думати у даному випадкові? Зрештою, не поети, а можновладці винуваті у
тому, що громаді досі не втовкмачили: рідномовне багатство неможливе без
пізнання діалектології).
На дрібному (якщо дивитися з високих котурнів) прикладі бачимо, що
лінгвістична проблема має політичну барву, та чи тільки діалектичну непростість маємо. Бо про щось мислиться, коли в окремих творах натрапляємо
на архаїзми, рідко вживаності. (Зрозуміло, що неможливо згадати про всі ці
цікавинки. Скажімо, серед архаїзмів виділив би «роздираге», покров рідко
вживаності несуть на собі «омах», «перечирки», «подмух». Не можна оминути
й неологізми від автора: «Ніжноневагомо», «зеленонесходимо», «чорнопорох», «шестикут»…)
Певною мірою до цих словотворів варто, мабуть, зарахувати і вульгаризми типу «курва» чи «бухло». Але думається, що часто-густо їх можна було
б замінити подібностями без негативних відтінків, та словогра – лише один
із аспектів виражальності. Очевидно, також варто балакати про метафори,
порівняння, образи. «Оси розтерзали хризантему». «В упрілім листі плаче
сатана». «Шаблею кришу студену пітьму», «У гратах вітер запиває листя
шепотом-золою». Лише окремі взірці метафоричного мислення поета. Але,
як мені здається, на них яскраво видно увиразнення мовлення.
Оригінальністю і свіжістю віє і від порівнянь. «Душа промерзла, як суха
трава», «Листя як трава», «Зірки, як пси милі», «Впаде на тінь мою, як біла
гільйотина», «Вечірнє небо мокре, як борги». Зацікавлюють й образи: «босий
едельвейс», «ромашата самоти», «церква сльози», «пальчик пастелі», «сніг
переконань», «роси стихій», «долоні неба», «ліжко осені», «кора дощу»…
Своєрідного шарму книзі надає сув’язь цих прийомів. «Я скачу в гречку
ночі». Хіба не виникає тут підстава казати про образність думання і використання чогось з фразеологічною приправою? А поряд з цією вдатністю такі
цікавинки, як «афини очей», «з пранеба вийшла соняшна корова»…
На цьому тлі такими органічними виглядають спроби алітеративності:
«смакую смак самоти», «мінор менори», «голосно годна голодна»… А чому б
не згадати про такі вдатності, як «боюся в краплі меду ночувати», «завиває
в очі вовчий степ», «серце сонцем зробилося в нім». Доплюсуємо сюди такі
цікавинки, як «пташить», «розкрути», «птахоплин», «вимовкла», «хрущали».
Тяжіння поета до неологічності, як свідчать попередні абзаци, є очевидними. І подумалося про таке. Недавно до моїх рук потрапила книга сонетів
«Сологолок» Василя Рябого. І не міг не захопитися неологізмами на взір:
«тернодорога», «тихоквіти», «часопростір», «в тросвист», «богофлірт». Час
від часу словесні новотвори знаходимо й у інших поетів. Не всі читачі (бу-
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демо відвертими!) однозначно позитивно налаштовані на сприйняття такої
буквочудернацькості. Іноді можна почути, що, мовляв, рідномовні словникові
запаси настільки багаті і не варто щось вимислювати. Справді, пірнання у
холодини (словникові!) потрібне й з цим сперечатись не беруся. Але… Десь
понад століття тому у мовному вжитку з’явилися «мрія» та «промінь». Лесі
Українці та Олені Пчілці теж доводилося вислуховувати докори за неологічність. А нині без цих новотворів вже й не уявляємо повсякдення. Чи не
станеться чогось подібного з теперішніми очудненнями?
Запитання, відповідь на яке дасть невмолимість життя. Інакше, очевидно,
і не буде з тим, що лежить на поверхні. Але є й те, що поки що залишається
на споді сприйняття. Це – афористичність вираження думки. «Всі належать
всім і ніхто нікому». «Любов – це смерть моєї самоти». «Зроби Україну в
собі». (Згоден, що отаких крилатих висловлювань у книзі є ще небагато. Але
врахуймо два моменти. Так званий віковий фактор. Себто йдеться про все,
те що з літами все більшає потяг до афористичності. А, може, позначається
і абераційність нашого життя? Чи не варто балакати і про те, що крилатості
висловлювань сприяє і прагнення до короткості в стильовій манері. (Навіщо
писати довгуватий вірш, підводячи до суті, коли можна обійтися і без цього).
Як бачимо, впритул підійдено до питання про формотворчість. І не бачу
нічого дивного у самому факті. Вже хоча б тому, що давно вважаю її необхідною складовою виражальності. Й книга «Вдень і вночі» Романа Кухарука
дає поживу для розмислів. Адже поряд з римованими багатострофиками і
сонетами поважно крокують мініатюри, білі вірші та верлібри. Багатющість
форм. Й, очевидно, кожна з них достойна деталізації. Але я зупинюся лише
на сонетословності.
Та, либонь, мої міркування не будуть повністю зрозумілими без бодай
невеличкого екскурсу в саму проблему. Як відомо сонет з’явився в Італії ще
у XIII столітті і ним успішно користувався Данте Аліг’єрі та Ф. Петрарка. А
на українському грунті форма «проросла» завдяки Іванові Франку, Миколі
Зерову, Максимові Рильському, Дмитрові Павличку… Сучасні віршарі теж
гідно несуть прапор сонетотворення. Один з них – уже згадуваний Василь
Рябий, який вдається до поетико-філософського осмислення власного
внутрішнього світу через гру зі словами та звуками, постійно перебуваючи
у формалістичному пошукові. Порівняймо, скажімо, його «Голодонерви»,
«Струмковерть» з трисонетами Романа Кухарука. Якщо перший лівосторонні
рядки з повторенням у магістральному творі рядків з попередніх, то автор
«Вдень і вночі» виглядає більш традиційним. Але – не менш цікавим. Чи не
тому, що трисонети й традиційні сонети у різних комбінаціях доповнюють
«кватросонет». І вінок сонетів. А ще чомусь знайомство із сонетами Романа
Кухарука змусило подумати про сонетошукання Станіслава Бондаренка,
Анатолія Мойсієнка, Юрія Назаренка…
Ще один момент, як на мене, то розмова про вражальність була б неповною
без згадки про «мешканців» книги. Не секрет, що вона густо «заселена» де-
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ревами і рослинами, звірами і птахами, зірками і небесними світами. «Верба
зелено поведе бровою». «За тихим шерехом роси трава голосить». «Вертають
вівці вовну до села». «Сидять сичі у мене за столами». «А зірка впала у яв
праяви». «А сонце зацілує всі долоні»… Не можна не помітити, що нерідко
ці мешканці діють, як олюднені особини, що увиразнює поезосприймання.
…Усі вищезгадані моменти, безперечно, підштовхують до розмови про
тематичні обшири книги киянина з буковинським корінням. Але не братимуся за це. Звісно, можна поділити доробок на громадянські, філософські,
пейзажні та інтимні вірші. Та не впевнений, що є доцільність у такій спробі.
Поділ носив би на собі клеймо штучності. Бо всі мотиви є тісно перед собою.
Проілюструємо? Скажімо, у вірші «Ніхто» такі переплетіння кидаються у
вічі. «У тепло-білих верболозах дрімає хата, як сова». «Ніким не кошена
трава давно чекає на нікого». Хіба не постає з цих рядків зрозуміла і дещо
незбагненна пейзажність? Але натрапляю на рядки «ногами небо перекрию
через свинарники». «Свині, через гадючники». «Цвіль у світле небо України
як сіль». Вже починаю думати про громадянськість. До певної міри налаштовує до цього й епіграф з рядка вірша Тараса Шевченка. Але це ще не все.
Надибуємо звернення до поетової музи: «Не плач, Оксано. В світле око мене
убитого веди». Тематичний трилисник одного поетичного твору?
Таке ж чи щось подібне можна мовити й про багато інших творів. Та є
водночас тематичні акценти, про які варто розпросторитися роздумуванням.
Чи не тому, що вони є дуже пов’язаними з виражальницькими моментами?
І найголовнішим тут, як на мене, є показ формування ідейно-естетичних
поглядів поета через релігійних почувань. Я сказав би, що тут ми знову зіткнулися зі своєрідністю. Як веління душі у вірші вітчизняних версифікаторів
увійти в християнські мотиви. «Лампада душі горить, а люди кажуть: іскра
Божа»(Геннадій Щипківський). «Хто народився в творінні світитиме вічно під
Божим перстом» (Василь Старун). «І на води лягають муки Христової віри і
сили» (Олександр Астаф’єв). Припадає до цієї тематики і Роман Кухарук. «І
притекли від Бога ручаї». «Лиш знає Бог свою безодню дна». «Мій Господе,
я прийму криж, як знак». «І пір’я полетить шукати іскру Божу». Християнські мелодії от’яхетнюють музику душі. Але незбагненну чарівність створює
і чарівність язичницьких мотивів. «Дажбогові скажу молитву». «Плине бог
річкою Прут». Взагалі складається враження, що проекція у давнизну створює
над віршами ауру магічності, бо іншої думки просто не виникає, коли подумки сягаєш пранеба чи ж хочеш упіймати краплиночку прадощу. «Полинути,
пролинути в праморе». «Ведуть правітер сном краси».
Звісно, Романа Кухарука не назвеш піонером тематичного синтезу в поезії.
Згадаймо хоча б вірші Ігоря-Богдана Антонича. «Народився бог на санях в
лемківськім містечку Дуклі». «Я, сонцеві життя продавши, за сто червінців
божевілля, захоплений поганин завжди, поет весняного похмілля»… «Їхні губи
припорошить, моління шлють Христу і Духу». «Корови моляться до сонця,
що полум’яним сходить миком». Певні творчі перегуки можна вловити. Тим
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паче, що тут своєрідну крапку ставлять рядки киянина. «Оксано, я Антонича
приніс». (Нагадаю, що це рядки з вірша, написаного майже тридцять років
тому. Чи не можна на основі цього вести мову про позитивний вплив творчості
геніального Ігоря-Богдана Антонича на формування християнсько-язичницьких поетичних поглядів Романа Кухарука?).
Згадка про Ігоря-Богдана Антонича є цікавою не лише цим. Вона яскраво
промовляє про культурологічні акценти. Правда, цей творчий пласт, наче
могутнє дерево, має кілька розгілень. Маємо, зокрема, твори навіяні творчістю значних особистостей. «Аж я прискорюю чорнокрок, Михайлю, видши з
гори за нами надходе тінь і паде листок». За цими рядками і словом зримо
бачимо постать знаменитого футуриста Михайля Семенка. А ще час від часу
виринають асоціації з творчістю поета Василя Стуса, композитора Володимира Івасюка. Припадання до ріднизни тут є зрозумілими. Але ними поетова
культорологія не обмежується. Про це, зосібна, свідчать твори «Крамской»,
«Христос в пустелі», «З Леоніда Голубовича». А ще чомусь подумалося про
рядки з вірша «Може бути.., То ж розкрий її знову. Розчахни себе в свічаді.
Півцитрини. Трохи чаю. Білий томик Індре Agl…»
Культурологію Романа Кухарука живлять й епіграфи. Якщо читацький
загал тут звик до повторюваності у них імен Тараса Шевченка, Івана Франка,
Василя Симоненка, то цього не скажеш про Пантелеймона Куліша, Юрія
Яновського, Ігоря Римарука, Василя Герасим’юка. А що вже казати про Артема Чеха, доробок якого поціновувачі красного письменства майже не знають
«завдяки славному книгорозповсюдженню».
Але повернімося до вірша про появу книги поезій Ігоря-Богдана Антонича
у домі поета. Він привертає увагу до переплетення культурології та інтимності.
Дехто вважає, що це поєднання якесь дивнувате. Але чи є потрібною така категоричність? Як на мене, то любовна мелодія повинна звучати у поезії, бо саме
вона надихає. Інша справа, що в багатьох віршах оте інтимне начало сховане
у контекстах. А існують вірші, в яких любовний струмінь живе у свідомості
і постійно знаходить словесний витік. Роман Кухарук належить до другого
типу версифікаторів. Але, чесно кажучи, мене цікавлять не зовнішні ефекти, а
самі тексти. В них знаходжу чимало цікавинок «Твоя любов мою очима тне».
«Ми зговорилися з тобою очами, чистими, як ніч», «В твоїх очах, і стегнах, і
долонях мій білий вірш заплутався». «Пливе листок у голос твій і мій».
Поет блукав столичними вулицями, їздив у метро, ходив гірськими плаями.., шукав прихистку для босого едельвейса. Чи знайшов? Безсумнівно!
«Вдень і вночі» переконують. Але літерат не йме віри. Хоче протоптувати
нову стежечку. Мо’ ще незнана колиба віршованого слова буде затишнішою.
Чекатимемо і ми версифікатора з мандрування?
Ігор ФАРИНА
м. Шумськ на Тернопіллі
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Міжнародна літературно-мистецька Академія України та знане
чернігівське видавництво «Десна Поліграф» надрукували збірку віршів
видатного сербського та македонського поета Рісто Василевскі «Серце кола». З сербської мови книгу переклали: Сергій Дзюба та Олена
Дзюба-Погребняк (перекладачі-упорядники, редактори і керівники
цього проекту), Анастасія Сирота, Анастасія Гойса, Дарія Соколова,
Яна Сергатюк, Юлія Шаповал та Марина Москаленко.

МАШИНА ЧАСУ ВІД ЧАРІВНИКА ЗІ СМЕДЕРЕВА
Як на мене, всю літературу можна поділити на хорошу (яка має позитивну
енергетику), погану (хоча, мабуть, тоді її не варто називати літературою) і ті
дива, що плекає у своїй оселі видатний македонський і сербський поет Рісто
Василевскі – настільки його
творчість не вкладається в жодне
прокрустове ложе традиційних
уявлень і канонів. Коли всі (чи
майже всі), образно кажучи,
саджають на власних поетичних
обійстях традиційну «городину»,
уява добродія Рісто витворює
щось зовсім інакше, неймовірне,
неповторне і водночас напрочуд
привабливе, мудре та людяне. Бо
мало не в кожному рядку – такі
цікаві, дотепні, проникливі афоризми, глибокі філософські максими, дивовижно образні порівняння, метафори, алюзії:
«Щоб людина себе поважала, а Творець їй не наказував…» – ось так ємко, несподівано, влучно та свободолюбно. Можна вимудрувати цілий філософський
трактат, довго й плутано розтікатися мислю по древу, завзято та банально
товкти воду в ступі, вибудовувати всілякі химерні, кручені, беззмістовні лабіринти зі слів – і називати все те творчістю… А можна, виявляється, одним
лаконічним рядком висловити найсокровенніше, душевне, омріяне! Їй-Богу,
геніальна фраза, яка, безперечно, є життєвим кредо поета.
Мислення Рісто Василевскі не має кордонів – таке враження, що його
вірші живуть та мандрують зі швидкістю світла, пронизують, наче благодатне
сонячне проміння. Поет мешкає в чарівно мальовничому сербському місті
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Смедерево, яке стало для нього таким же рідним, як і мала батьківщина –
затишне македонське село Наколец, і водночас – у дивовижно неозорому,
магічному всесвіті.
«Щоб ми сягнули зірок, які зовсім поруч…» – ще одне щире одкровення від
добродія Рісто на підтвердження моїх слів. Адже зорі для нього – це не якісь
там абстрактні, віддалені на мільйони світлових років, холодні й бездушні
світила, а такі живі, трепетні, пульсуючі згустки справжніх віршів, наших
найзаповітніших бажань, а ще віри, надії та любові. Можливо, це – душі
наших близьких, про яких ми пам’ятаємо, адже люди живуть на Землі саме
стільки, скільки зберігаються в пам’яті рідних і друзів. Можливо, «розібрані»
зорями, душі близьких пам’ятають про нас… Просто ми чомусь не звикли
зачудовано-захоплено підводити голови, щоб роздивитися прекрасне нічне
небо, помилуватися ним, відчути себе частиною великого Всесвіту. Втім, про
це не забуває поет! А ще він знає, що найбільші дива трапляються зовсім поруч, головне, навчитися відчувати їх, як білі гриби в лісі.
А ось фрагмент цікавого вірша Рісто Василевскі «Ода матері»:
Якби Всевишній мав Її,
хто
знає,
як
виглядав би цей світ…
Можливо, Її турбота,
котру вона б із Ним розділила,
не допустила б людського
зла; й ми тоді не стали б назавжди
найгіршою, найзапеклішою та
найжорстокішою всесвітньою зброєю.
Наші свідомість і вчинки
були б зрозумілішими;
а чиста, світла, невагома душа,
не заплямована зрадою та
необтяжена гріховною спокутою,
жила б у щасливій гармонії зі
здоровим, розумним і міцним тілом!..
Я не знаю, що сталося б, якби наш Всевишній мав рідну матусю. Однак яка
дивовижна, незвично парадоксальна думка! От як таке може бути? Добродій
Рісто – безперечно, інтелектуал, високоосвічена людина з енциклопедичними знаннями, з власним, унікально непересічним досвідом. Він мислить, як
великий учений. Та, попри все, висловлюється доволі просто і зрозуміло, принаймні будь-яка людина з вищою освітою такі поетичні міркування збагне.
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Його поезія – напрочуд цікава, дійсно неповторна, духовно філософська та
проникливо лірична, інтелектуальна й водночас – дивовижно проста, мов вітер та веселка, дерева й квіти, сонце і місяць. Тож такі вірші, думки та почуття
непересічного автора з Балкан знайдуть відгуки в серцях і душах багатьох
українських читачів!
Що мені ще дуже подобається? Така вільна, розкута поетична манера
Рісто Василевскі, яка однак не перетворюється на хаос. Бо цей світ майстра
– напрочуд гармонійний! Він використовує найрізноманітніші літературні
прийоми, але при цьому має свій неповторний авторський стиль (що дуже
важливо для будь-якого поета), тож його влучні, дотепні афоризми і максими
не просто запам’ятовуються – їх хочеться цитувати! І буквально за однимєдиним рядком, за яскраво крилатою фразою можна впізнати самого автора.
То він пише такі собі сучасні оди, стилізуючи їх до начебто звичних колись, але вже давно призабутих панегіриків. Утім, це блискучий літературний
прийом! Бо насправді оди Рісто Василевскі не мають нічого спільного з уже
традиційними прославляннями можновладців. Ось, наприклад, фрагмент з
«Оди майбутньому»:
Щоб зима стала літом,
а ріки текли вгору
і над своїми руслами;
щоб ліси росли з попелу,
а земля не знала свого дна;
щоб людина себе поважала,
а Творець їй не наказував,
бо, справді, навіщо?!
Аби Всевишній лише дивився,
як світ змінювався, зникав і
водночас ріс, і вірив Йому,
спраглий до життя;
щоб тільки потім, нарешті,
хтось збагнув: корінь може
змінити форму, але не суть
свого дивного існування.
Ода тому Майбутньому,
яке на дещицю життя збагне,
що вікно у світ не можна лише
розчахнути, зірвавши засуви,
коли все там тримається
на доброму слові, а людство
тисне на нього з усіх боків,
невидющими очима роздивляється.
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Здається, чарівник зі Смедерева вже винайшов власну машину часу і
для нього немає жодних проблем, аби мандрувати в наше далеке минуле та
невідоме майбутнє! Сильне враження на мене справили, зокрема, його історичні поетичні подорожі – «Про папір, азбуку та Кирила», «Про Симоніду»
(дивовижну долю наймолодшої сербської королеви), «Про вождя без голови»
(вірш, присвячений легендарному Карагеоргію – керівникові сербського повстання проти Османської імперії), «Про Теслу» (видатного винахідника)…
Це – і проникливо зворушливі вірші, присвячені колегам-поетам: Борисові Пастернаку («Розмова про один лист»), Брані Петровичу («Розмова
про Брану»), трагічній долі знаменитого Мильковича («Розмова про себе та
Мильковича»)… Цікавий і вірш про зустріч письменників, учасників міжнародного з’їзду «Дні та ночі літератури» у Бухаресті, з прем’єр-міністром
Румунії Адріяном Настасе, який запросив відомих творчих гостей на вечерю
і довго вів змістовну розмову з ними («Розмова про одну вечерю»).
Думаю, один із найглибших і найбільш хвилюючих віршів – «Розмова про
батьківський вибір місця для домовини», коли ще живий тато обирає та показує своєму синові місце, де хоче бути похованим. Процитую останні рядки:
Я – ні живий, ні мертвий,
іду за ним та киваю головою, –
так, ніби мені зрозуміло
навіть те, що чекає мене…
але глибоко в душі уявляю
картину з якимсь каменем,
що на верхівці Гори
хилиться то до одного,
то до іншого Озера,
дивиться прямо у небо,
і не дозволить,
щоб нас хтось викорчував.
Сумно? Так. Але і цей вірш про розважливу мудрість людини похилого
віку не пригнічує, а розчулює. Як і багато інших людяних, світлих (хоча й інколи дуже болісних!), по-справжньому патріотичних поезій Рісто Василевскі.
Дякую, дорогий Рісто, за високу честь – перекладати книжку Ваших віршів. Я щасливий, що Ви є в моєму житті!
Сергій ДЗЮБА,
президент Міжнародної літературно-мистецької
Академії України,
письменник, перекладач, критик
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ДЕ ЗАЦВІТАЮТЬ СУЗІР’Я
Забарний Олександр. Зорепад над Калюжинцями. Сільські оповідки.
– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – 200 с.
З радістю вхопився за книгу (точніше – ще за рукопис) Олександра Забарного… Признатися, він уже давно причащав мене різними оповідками із
життя наших рідних Калюжинців… Здебільшого – усними… Обривками… Бо
до письма і в нього досить тривалий час руки не доходили. А можливо, ще
й душа не дозріла до такого солодко-гіркого
п
причастя, яким, звичайно, є світло-щемлива
п
подорож у наше воістину босоноге, бо злид
денне, дитинство. Ні, це не просто спогади…
Це – довгождана можливість до прохолодної
Ц
кринички в лузі дитячими вустами припаск
тти, щоб утамувати спрагу… Їй-Богу, серце із
я
яру в яр бігає-перебігає, щоб усе там знову
п
побачити й охопити!.. Очі розбігаються, щоб
о
оте неперевершено-дороге розмаїття ввіб
брати в себе і більше не відпускати… Краса
н
неписана!.. Чар неймовірний!.. Радість нев
втолима… Ну, чого дурні такі люди, що дітей
ссвоїх ненаглядних із раю у спину власноруч
в
виштовхують?.. Та в пекло ненаситне… Та – в
ггармидер міський задушливий… Та – в морок
о
огненний пожадливий…
Чого ж воно нічого, крім сліз гірких, не навертає, наше повернення в
Калюжинці? Туди, де божественно-чиста роса холодила п’яти спозаранку
на малахітовій траві… Де цілі сузір’я зацвітали спершу на калюжинських
пагорбах, а тоді, віддзеркалившись у ставках, поринали у небо, щоб навіки
залишитися там – на замилування не тільки калюжинців, а й усіх інших,
сущих на цій прекрасній родючій землі... Родючій, бо густо підживлена
попелом – чи не найдревнішим, випробуваним у віках, добривом… І згадалося… Французький філософ Жан Жорес не без підстав радив: узяти з
минулого вогонь, а не попіл… Прекрасно, проте… Це ж скільки того попелу
треба перегребти, аби врешті-решт до такого важливого вогню дістатися!..
До вуглинок…
Задачка, я вам скажу, не з легких. Поспівчувавши Олександру Забарному
і уявивши, як йому нелегко вдаватиметься розгрібання невидимого попелу
заради віднайдення таких жаданих жарин, іще пекучіше заглибився в спо-
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гади. Бо ж і сам дещо знав про Калюжинці і його невтомних трудівників. І
мої стежки-доріжки пересікалися з багатьма з них…
Олександр Забарний продовжив той біль, записав по-своєму чисто
і спостережливо. Знаю автора ще з часів наших спільних баталій на літературній студії Ніжинського університету імені Миколи Гоголя… Тут
теж спалахнуло сузір’я… Анатолій Мойсієнко, Володимир Сапон, Олександр Петькун, Іван Просяник, Микола Скороспєхов (пізніше Луговик),
Володимир Ященко (пізніше Сенцовський), Любов Кириченко (пізніше
Пономаренко) – всі стали письменниками, а хто ще й науковцем чи журналістом став, щоб заглибитися в життя ще прискіпливіше й різнобічніше;
Павло Михед, Олександр Ковальчук, Володимир Кузьменко (пізніше всі
троє – професори й доктори наук); Олексій Нестеренко, Олександр Лисий,
Валентина і Людмила Примостко (пізніше – Меркулова і Сіра), Тамара
Кияшко, Олександр Гадзінський… Я молодших не називаю, що прийшли
між задумливі гоголівські стіни після нас, бо не про прийдешність поколінь
моє слово… Я про Олександра Забарного мовлю, тому й обмежуся жорнами,
які його терли на добірне борошно для літературної пекарні під пильним
професійним наглядом нашого шанованого від душі наставника – Павла
Олександровича Сердюка.
Як письменник, Забарний формувався довго, точно у відповідності до
свого прізвища. І, мабуть, це добре, бо тільки час здатний залишити в душі
те, що найпекучіше. Полова вивітриться, розвіється за вітром. Та не засліпить очі, не впечеться болісно в погляд, а збагатить пильністю і зваженістю.
Його надихало спостереження німецького фізика – лауреата Нобелівської
премії Альберта Ейнштейна, який точно підмітив, що «радість бачити й
розуміти – це найпрекрасніший дар природи», як і те, що «істина – це те,
що витримує перевірку досвідом». Адже досвід у нього вже був!.. І не малий.
Тому, розгрібаючи попіл минулого в своїх спогадах і розпитуваннях односельців, можна вже було й жарини вибирати. І, відгранивши їх, як коштовне
каміння, нанизувати на тонкі промені почуттів.
Село – це таке багатство на характери… Невичерпна скриня доброти й
самовідданості… Криниця наснаги і комора почуттів… А рідне село й поготів!.. Мабуть, тому й писати про нього найважче, бо рідне. А отже, значно
відповідальніше до всього ставитися виникає потреба. Тут художні прийоми
не завжди виправдані. Тут точність потрібна, виважена й витончена правдивість, інакше земляки за брехуна вважатимуть. А кому такого захочеться?..
Спогади Олександра Забарного ненав’язливі, тихі і вдумливі. Поринаєш
у них – і ніби заново своє життя переживаєш. Хіба це мало?.. В душевну чистоту поринати… У купіль найщиріших почуттів… Навіть всуціль
міські, столичні, зроду-звіку у селі не буваючи… Лише в кіно… Бачили, як
безтурботно-вдоволено коні по траві в лузі качаються?.. Задравши ноги…

Критика, рецензії

167

Не озираючись і не остерігаючись… То моя душа так качається запашним
різнотрав’ям, причащаючись спогадами земляка-письменника.
От хоча би в оповідці «Зелик вонючий»… Автор не боїться зворотної
реакції, сміливо вводить нас у те середовище, яке навіть із понадпівстолітньої відстані віє незнищенною добродушністю і простотою стосунків. Забуте діалектне слово тут – особливо вагома знахідка. А спостережливість і
допитливість хлопчика поряд із спокійною розважливістю бабусі – як ото
наповнені свіжою колодязною водою два відра на коромислі…
Справжньому щастю багато не треба. Воно – як пташеня у жменьці. Легенько притримуєш – сидить, гріється, а пальці послабиш – випурхне, тільки
його й бачили. Так і життя, здається, безслідно зникає… Доки не поринеш у
спогади… Тільки тоді воно набирає дуже важливої значимості для людини.
А такими задушевними самоцвітами збагачені всі оповідки Олександра
Забарного.
Будучи за освітою філологом, причому в період навчання у Ніжинському
педагогічному інституті імені Миколи Гоголя – одним із найактивніших
учасників літературної студії, Олександр Забарний завжди пам’ятав твердження відомого англійського поета Джорджа Гордона Байрона, який іще
два століття тому зазначив, що «кращий пророк для майбутнього – минуле».
На жаль, минулим стає навіть те, що ми переживаємо самі. А що вже говорити про наших попередників – ближчих і дальших?.. Книги їхнього життя
писані не чорнилами й не олівцями, а здебільшого – лопатами, граблями,
косами, сапами й плугами!.. Скрупульозно писані… Наполегливо!.. І щовесни переписувалися заново – іще з більшим ентузіазмом і самовіддачею.
Те, що потребує якості, ніколи не завершується. Хліборобська праця – це
завжди продовження. Бо це – найвиваженіше філософія життя, його сіль!
«Контрреволюція, оклецьок і буря вознесенна» – уже сама назва розставляє головні акценти в розповіді. Тут і характери виставлено – не треба
й голову ламати дуже, щоб визначити, якою є в житті та чи інша людина.
Нічого надуманого заради привабливості чи контрасту, все – як у житті,
чесно і просто. І хто б яким словом не називався, навіть із негативним нібито
підтекстом, а звичайної людської поваги ніхто нікого не позбавляв. Тож і
ображатися не було чого – оклецьок ти чи буря вознесенна… У селі, як правило, всі – родичі, всі – рідні, тільки й того, що в різних хатах живуть. А як
позбираються!.. Як заспівають!.. Точно: люди в селі – як куплет до куплета
в пісні. Не стає одного когось – як непоправне провалля в мелодії.
Звісно, автор найкраще знає найрідніших собі. Тому й не блудить казнаде. Тому й не вигадує казна-що. Навіщо? Фотографії на стіні в дідівській
хаті – не просто папірці. Вони здатні говорити не залежно від того, живі ці
люди чи вже давно в могилі.
Я зумисне будую своє слово не на літературознавчих принципах. Забарний і не прагнув цією книгою показати свою неординарність у літературі, бо
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й не ганявся за якимись новітніми стилями чи течіями. Його фотоапарат, як
митця, значно проникливіший, аніж щоби просто сфотографувати людину
й показати її портрет нам. Ні, він проникає в душу, у її насамперед чистоту і
безкорисливість. Це той скарб, який із часом стає все дорожчим і дорожчим.
Як золото найвищої проби. І не просто золото, а вишуканий виріб із нього.
От жила собі прекрасна людина на світі і більше немає її. Хто відшкодує
її втрату землі, на якій ця людина жила?.. Хто поверне сусідам те, що ця
людина неповторно уміла?..
Ми часто не замислюємося над цим. Поспівчували, що втратили, – та
й забули. А хіба це правильно?.. Порожнеча повсякчас потребує заповнення. От Олександр Забарний і прагне хоч якось виконати свою синівськоонуківську, та й правнуківську, місію. Хто, як не він, зможе це зробити?..
Калюжинці невпинно вимирають. Люди, веселі й гомінкі, переходять в інше
місце жити. Порожніють хати, зате росте кладовище.
Такі знайомі обличчя… То дивилися з вулиці, коли зустрічалися, зі стін, у
примітивних рамках, коли заходили в хату… А це – з хрестів та пам’ятників
на цвинтарі…
Куди ти йдеш, моє дороге село?..
А ти ж таке радісне, як хто заспіває…
А ти ж таке щасливе, як хто народиться…
А ти ж таке скромне і невибагливе, як дядько Андрій в оповідці «Степенний і задумливий». І полетів би вслід за своїми бажаннями – хоч і до
самого неба, та думи важкі не пускають. Загадують то одну роботу, то іншу.
Що треба в селі, те й роблять. Доки дружина не накричить, і нагороди ніколи
одягнути, щоб показати їх школярам біля клубу в День Перемоги чи ще на
якесь свято. Така натура хліборобська – не виставлятися напоказ. І є ж із
чим, а от скромність не дає. Заступає собою все, крім роботи, яку руки і вві
сні не перестають робити – сіпаються, натруджені.
Доречно згадати французького письменника Віктора Гюго: «Людина
працює, облаштовуючи свій дім, а дім її – земля». Коли настає гаряча пора,
а для селян гаряча пора навіть серед зими, вони ніколи не задумуються
про себе більше, ніж дбають про землю. Іноді, може б, і раді поміняти все
місцями в своїй життєвій філософії, та вперто не міняють. Для хліборобів
земля – як совість… Як мірило порядності й честі.
Щоб не заскучати в одноманітності, вони шукають вихід. Університетів
ніяких не проходили, крім життєвих, а от багато чому навчилися. Ще й інших
учать… Як той же дядько Андрій. Сам на трубі грає та ще й односельцями
керує, щоб у них духовий оркестр при потребі міг святковий настрій хліборобам та тваринникам створити.
Досить правдиво дихає на читача «Черінь із припаркою» – оповідка не
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вибаглива, як і попередні з наступними. Зате неперевершена теплінь відчувається насправді всім тілом, якщо воно хоч раз у житті звідало оту цілющу
сільську розкіш, із перевагами якої не зрівняється жоден у світі курорт.
Піч у сільській хаті – це не тільки те місце, де можна погріти кістки. Це
ще й простір, де виростають діти і де вони отримують чудову здатність усім
своїм допитливим серцем доторкнутися до найсокровенніших таємниць
свого роду.
Піч – це свого роду космодром, із якого й без ракет можна стартувати
до зірок. І не просто з землі, а з його найпекучішого майданчика, який із
давніх-давен називається нелегким життям. І в першу чергу – селянина, хто
весь вік робить, як віл, а їсть, як миша. Не в тому плані, що мало, а в тому, у
скільки разів менше отримує від заробленого. Дурять його і грабують безперестанку. І червоні, й білі, і сіро-буро-малинові… Треба бути дуже великою
людиною, щоб, незважаючи на постійні обмани, планетарне ставити значно
вище від особистого. Так-так, саме планетарне, бо якби не хлібороби, то чим
би й харчувалося людство?..
Оскільки поети часто йдуть попереду у філософів, варто нагадати, що
підмітив визначний німецький поет Генріх Гейне. А він сказав: «Де велика
людина розкриває свої думки, там і Голгофа». Хлібороб найкраще розкриває
свої думки в полі. Отже, там його й Голгофа.
Те, що «Горе пішки не ходить», ні для кого не секрет. Навіть для прабаби
Наталки, яка трьох синів і двох онуків не діждалася з війни… Не діждалася,
та самотньою не зосталася, хоч і довго поневірялася, марніючи, з розуму
ніби сходила, а тоді знову знаходила себе, щоб жити і повсякденною працею
стверджувати, яке прекрасне життя на землі.
У цьому переконує хвилююча розповідь «Жив такий прадід – Арсей»,
заінтриговує «Таємниця Івана Вербняка», дає серйозні підстави для порівняння «Прабабина куфайка і моє пальто» і, звісно ж, і без того розмаїтий букет калюжинських характерів контрастно урізноманітнюють «Три
партизанські поцілунки» – оповідки про різних людей, проте однаково
чесних і працьовитих.
Естафету поколінь сповідує «А він і за мене загинув», в основу написання якого покладено нібито й відомий факт – увічнення пам’яті загиблих на
війні з нацизмом, одначе, хвилювання від того не меншає, оскільки подібне
черкнуло чорним крепом чи не кожну українську родину.
Понад два з половиною століття не знайшло спростування те, що підмітив французький філософ Клод Адріан Гельвецій: «Будь-хто, хто вивчає
історію народних бід, може переконатися, що більшу частину нещасть на
землі приносить невігластво».
З цього приводу я б осібно виділив «Старосту». І зовсім не тому, що ця
розповідь виділяється якоюсь стилістичною чи конструктивною особливістю. Ні, проте вона дає (і як мені здається) досить вичерпну переконливу
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відповідь на дуже актуальне останнім часом питання: чому розпався Радянський Союз?.. Та тому, що такий монстр, який був суцільно побудований
на брехні й несправедливості, не міг довго триматися.
Дві наступні оповідки теж вирізняються ніби, бо то – про людей, а це –
«Сволок» і «Долівка» – про хату. Точніше – про дуже значимі частини в
селянській оселі. І це дуже добре, що Олександр Забарний зумів оживити
їх – поставив неживе у рівень із живими людьми. Бо так воно й є для селян.
Особливо для старих людей, у кого на віки віків, як найшанованіші ікони,
залишилися в пам’яті долівка і сволок. Треба любити дужче, ніж себе, щоби
так божественно думати про них і повсякчас дбати.
Олександр Забарний, як мені здається, не вичерпав себе цими, дорогими
йому і незабутніми, спогадами, які за допомогою художнього слова перетворилися в цілком пристойні картини з сільського життя.
Де б не був, Калюжинці нагадують про себе зорепадами, як запахущі
яблука в саду: гуп та гуп…
Пам’ять не вмирає, як і герої.
Умирають тільки ті, хто не пам’ятає.
А ми ж, хоч і з великими потугами, прагнемо повернути пам’ять.
Воскресити її, відновити й укріпити… Та що завгодно зробити, аби тільки
не забувалися ті люди, які стільки хорошого зробили на цій землі. Щоб не
заростала вона бур’янами. Щоб не затоптувалася нелюдами й нехлюями
всякими. Щоби неухильно цвіла й радувала наші серця.
Цьому слугує оповідка «Іди, кутя, на покуття», бо пам’ять народу базується передусім на тому, як він пошановує свої традиції. Доповнює розповідь
– «Хрещена», в якій показується, наскільки життєдайною й по-хорошому
неспокійною може бути людина.
Неймовірною теплотою пройнята оповідка «Котя, Метя й Ґабеньок». От
ніби й обзивають хлопців у селі, а ніхто не ображається. Це стає мовби їхнім
другим ім’ям. І вони з ним живуть щиро й весело. Часто навіть забувають
своє справжнє ім’я – те, що записане в паспорті. Бо Іванів чи Василів багато,
а Ґабеньок, Метя чи Котя – один на весь світ. Отак сказав – і закарбував на
все життя в пам’яті.
Хто хоче навчитися бути сильним і потрібним людям, незважаючи ні
на що, варто заглибитися в недомовленості оповідки «Приходьте, якщо
не занудьгуєте». Пріська Горохова – це не художній вимисел автора, це
– важке реальне життя, яке випало на долю простої селянської дівчини. І
вона пройшла його з честю, з гордо піднятою головою. Не опустила руки,
хоч вони й опускалися в безсиллі. Не потупила очей, хоч вони більше й не
хотіли дивитися на світ. Не здалася і не занепала духом. Працювала – як
віл. І де в неї сили бралися, тільки їй відомо. Та саме в таких, покривджених
не тільки нацистами, а й своїми, що значно дужче болить, і криється справжня краса української людини. Вона – як народна пісня: і з гірчинкою, і з
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веселинкою. Спершу – ой, а потім – ой, там у лузі… Чи під калиною… Чи
на горі… Словом, де прийдеться, там і ой, але обов’язково – з неосяжною
широтою душі української, щиро, по-справжньому чесно й порядно.
Сільські люди надзвичайно відкриті. До них цивілізація завжди набагато
пізніше приходила, ніж у місто. Хоча здебільшого саме вони її й творили,
цю цивілізацію. Бо ніхто так не звідав на собі, яка це тяжка праця – на
землі – від зорі до зорі. От і шукали полегшення!.. От і придумували!.. Як
виявилося, людям – на добро, а собі – на погибель.
Братання народів не склалося. Та й не могло воно скластися, бо споконвіків замішувалося на різних глинах. У нас – від Бога, у них – від Сатани… У нас – на творенні добра власними руками, у них – на привласненні
чужих благ: хто закопав ту картоплю, той хай і відкопує!.. Сильна філософія дерунів, тільки не тих запашних, що на сковорідці, а тих, хто звик на
чужому поживлятися. Пишучи оповідку «Тамара і найбільше відкриття»,
Олександр Забарний і не ставив перед собою глобальне завдання: показати
коріння наших споконвічних незгод із сусідами. Чого вони такі?.. Лізуть
і лізуть із не митими загребущими руками, тягнуть і тягнуть, а тепер уже
знову: нищать і нищать… І в той же час: а ми чого такі безхребетні?.. Все
прощаємо й прощаємо, жаліємо й жаліємо, віддаємо й віддаємо… Доки? –
ось питання з питань.
Доки будемо вдавати, що приймаємо брехню за правду?.. Адже ж це й
справді ні в які рамки не вміщається!.. З їхньої, загарбницької, позиції це ми
– невігласи, тобто ті, кого убивають і оббирають, а не вони, тобто ті, хто це
паскудство робить, ще й безперестанку бреше на весь світ. Воістину злодій
кричить: украли! – і показує пальцем на того, хто потерпів.
Звісно, окрема Тамара тут ні при чому, але через неї образ невтомного
любителя поживитися чужим переноситься на всіх її земляків. І від цього
звинувачення вони ніде не дінуться!
Якимось особливим тонким внутрішнім сміхом пройнята оповідка
«Чому чоловіки не сапують». Тут і екскурс у козацьке минуле села принагідно доповнює наші історичні пізнання – не на голому ж місці виростали.
«Ішли хлопці в армію» з казкових краєвидів, тому й служили, напевне,
самовіддано. Бо знали ціну і краси, і праці.
Зрештою, цьому присвячена вся книжка.
Багатство душі намозоленої, як і рук, не зникає безслідно – переходить у
невигойний біль і «Зорепад над Калюжинцями», у зітхання і замилування.
Де б ти не блукав світами, із яких би цілющих джерел не пив, та завжди посправжньому зможеш угамувати спрагу тільки з того колодязя, з якого пив
у дитинстві. Це – аксіома аксіом!
Рідко кому вдається повернути борги батьківщині сповна. Гадаю, хоч
частково, та все ж таки вдалося це зробити Олександрові Забарному, якому,
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як це видно з щойно прочитаної книжки, пощастило припасти вустами
серця й душі до неповторних калюжинських краєвидів і воістину барвистих
людських характерів.
Там, де зацвітають сузір’я, життя не може закінчитися. Залишається покластися на відомого французького математика й астронома П’єра-Симона
Лапласа, який зауважив: «Те, що ми знаємо, – обмежене, а те, що ми не
знаємо, – безконечне». А ми таки не знаємо наше життя, якщо безперестанку повторюємо помилки. А то й зумисне робимо їх – чи то на зло, чи
від заздрощів, але ж таки робимо! Не всі, звичайно, але ж і не переводяться
в наших рядах бажаючі. Радує те, що не переводяться й ті, хто покликаний
робити добро.
Пишучи про хліборобів, знову звертаюся за мудрістю до фізика, оскільки вони й селяни надто близькі між собою. Швейцарський психолог Карл
Густав Юнг висловився образно: «У багатьох фізиків у жилах тече тільки
струм високої напруги». Я ж підсилю думку, і цілком справедливо, адже у
жилах хліборобів тече струм іще вищої напруги. Він і витривалості додавав
хліборобам, і ентузіазму з любов’ю, щоб вистачило на найдовший серед усіх
працівників трудовий день, і, що найголовніше, засвічував їх із середини.
Олександр Забарний підмітив це у мальовничому селі Калюжинці, серед
прекрасних людей якого виростав-формувався – і як письменник, і як багаторічний декан філологічного факультету Ніжинського університету імені
Миколи Гоголя, і, зрештою, як громадянин дорогої його серцю України.
Безперечно, ця напруга клекотить і в його жилах. Інакше б не засвітилися
образи героїв, з якими щиро і щедро знайомить нас щойно прочитана книга.
Анатолій ШКУЛІПА,
письменник,
м. Ніжин
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Нещодавно, вперше в нашій державі, зусиллями Міжнародної літературно-мистецької Академії України, популярного чернігівського
видавництва «Десна Поліграф», Казахського національного університету ім. аль-Фарабі, Клубу Абая (Алмати) в перекладі українською
вийшла книжка прози видатного казахського письменника Роллана
Сейсенбаєва «Нічні голоси. День, коли обвалився світ». З казахської
переклад здійснили Олег Гончаренко і Сергій Дзюба.

БЛАГІ ОДКРОВЕННЯ НІЧНИХ ГОЛОСІВ
Не так давно довелося мені побачити передачу, в якій один із каналів
українського телебачення проводив, як тепер модно казати, «флешмоб»
серед молоді на вулицях Алмати, задаючи єдине запитання: «Що ви знаєте
про Україну?». Мушу визнати, що казахська молодь ще й непогано показала
себе, бо дехто гордо продекламував приказку: «Язик до Києва доведе!», а
двійко згадали Тараса Шевченка…
Можна було б затіяти з того
струс повітря «праведним обуренням», проте, по доброму осмисленні, спадає на думку те, що українські юнки та юнаки «плавали»
б у темі зворотного опитування і
набагато більше: за роки здобуття
нашими країнами незалежності
зв’язки між народами, зокрема і
культурні, обірвалися майже повністю.
Та й за часів Радянського Союзу чи ж аж так рясно родило нам на цій
ниві? Що знали ми, українці, про Казахстан? Підозрюю – те, що примусила
завчити мало ненапам’ять з «вікопомної» книги Леоніда Брежнєва «Цілина»
комуністична пропагандистська машина…
Навіть мені, народженому в Казахстані, при всьому моєму жаданні дізнатися більше, вдалося тоді лише сяк-так познайомитися з геть спотвореними
цензорськими «купюрами» творами Абая та з відшліфованими редакторами
й інтерпретаторами до фальшивого блиску віршами Джамбула.
Багатовіковий пласт літератури мудрого народу бачився колись нами
як айсберг, у якого вся сутня частина чомусь була підводною – невидимою.
Дещо можна було ще віднайти у російськомовних перекладах, але теж неба-
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гато і, звичайно ж, було воно також безжально вихолощеним «тлумачами». І
все-таки прочитання в московському журналі віршів Олжаса Сулейменова,
пригадую, сприймалося немов справжнє диво!
Що ж стосується прози, то ось тут-то і гула порожнечею справжня несходима «цілина»… Так, казахська проза, навіть співзвучна і сучасна тому
сьогоденню, залишалася для українців невідомою, хоча і манливою, як степове
чарівне марево. Наче втратив можливість відлунювати душам наш спільний
Великий Степ!
Хвала Всевишньому, що ось зараз ми таки навертаємо одне до одного свої
серця через слова і мислі наших добрих мудреців і будителів. І слава Богу, що
маю можливість долучитися до того і я.
РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЄВ – видатний казахський письменник, що вже
тоді, за болота і тюрми «розвиненого соціалізму», якось сподобився зневажити
і «партійність в літературі», і страх, і несвободу.
Він увірвався у мій дивосвіт і світогляд першим же своїм твором, який
мені вдалося перекладати – «День, коли обвалився світ», буремно, беззастережно, р’яно! Увірвався розпачливим криком маленького хлопчика, перше
дитяче кохання якого влада, на власній предковічній землі, у горах Чингизтау, кинула на смерть – під випробовування термоядерної бомби! Увірвався
він також і гнівними словами сивого аксакала, зверненими до майора, який
тим лихом попереднього виселення аульчан (як виявилося, ще ближче до
епіцентру вибуху!) керував: «А ти знаєш, казенна людино, що витримав цей
народ? Ні, ти не знаєш цього. Ти не знаєш, що наша земля – це земля великих
і святих людей!.. Віками жили ми у цьому степу, мирно кочуючи і нікого не
ображаючи. Тут наші джайляу. Тут народився наш Абай. Потім він став невгодним властям, і за одну лише згадку його імені нас висилали до Ітжеккену
– в Сибір. Потім розстріляли Шарикама, нашого великого поета і філософа,
з котрим дружив ваш Лев Толстой, і знову – варто було казахові обмовитися
про Шарикама, як він одразу ж опинявся у Сибіру. Найкращі люди помирали
у засланні... Ось ти з Семипалатинська приїхав, так, уяви, – увесь наш степ
від аулу до Семипалатинська був людським трупом укритий – голод, ти знаєш, що це таке? Ти знаєш скількох він викосив? А потому – війна. Скількох і
вона забрала! Тут кожен другий джигіт у чужині загинув. А подивись, що їдять
колгоспники, що на трудодень отримують… Та ми не живемо, а потерпаємо.
Багато хто, не те що смак м’яса, вже і смак хліба забув. За кожного колгоспного
барана головою можна поплатитися… Ти скажи, казенна людино, коли наш
народ нарешті житиме? І чи буде він взагалі жити?.. Адже ти нас на смерть
женеш… Хіба не так?».
Я недаремно наводжу цю цитату без скорочень – хочу, щоб якомога менше
серед нас було, залишалося сліпих, глухих і бездушних «казенних людців».
Звичайно ж, малограмотний майор-фронтовик нічого не знав – навіть
того, що і сам тоді йшов до власної страшної, повільної смерті…
Такі письменники, як Роллан Сейсенбаєв, мабуть, і приходять у цей світ,
аби чужинці не так бездумно потому виконували злочинні накази, а серед
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рідних людей знаходилося багато більше «дурників», які, відринаючи криваві
подачки можновладців, гордо би говорили: «Дуйсехан (чи хай інший якийсь
ім’ярек…) подачок не бере!».
Сьогодні, Дорогий Читачу, до серця твого, за моєю допомогою, озивається дивовижний роман Сейсенбаєва «Нічні голоси», який насправді мали
би ми прочитати ще тоді, у часи пріснопам’ятні… Не шукай тут фантазійних
сюжетів і пригодницьких дійств: це – жагучий щоденник Сучасника, сповнений сумнівів і страждань, надій і мрій, величної віри і чорної зневіри, вічної
любові й одвічної біди…
Не обманюймося тільки ж лише «зримим», бо суть цього твору – набуття
навіть не досвіду, а чуття своєї вселенськості!
Ідея «ходіння в народ», яку начебто декларує ще від заспіву автор, як
основоположну фабулу, звичайно ж, і для казаха, і для українця – чужа-чуженна. На відміну від дворян російської, англійської чи, скажімо, китайської
літератур, українець-письменник і казах-письменник з народу ні в минулому,
ні в сьогоденні ніколи й не виходили.
Оманливий «пошук письменником своєї дороги і почерку» – тут, здається,
– лише розвідка боєм – продумана фікція-буфонада, на тлі якої явища і суть
справжнього буття, долі і біди ліричних героїв проступають іще виразніше,
різкіше… різкіше аж до болю нестерпного!
Тільки болем, Брате, і лікується незнання. Тільки болем, Сестро, нищиться
і викорінюється байдужість.
Разом з автором озирнімося ж на гук сутінкової ефемерності і зоряної
дійсності.
Нібито рушиться усе життя сестри загиблого друга…
Нібито гине, остаточно деградуючи, інший друг…
Нібито проходить повз світ і людей колишній герой, божевільний лейтенант-грузин…
Нібито геть невдало проживає своє життя попутник-номенклатурник…
Нібито даремно «донкіхотствує» однорукий аксакал-бухгалтер…
Нібито зневажує своєю любов’ю скалічений джигіт-фронтовик…
Нібито ламають хвороби та обставини двох старих «недругів»…
Нібито…
Але ж нічні голоси і не бувають веселими: на те вони й нічні!
У цій книзі, справді, немає веселих балад, але ті, що є, всі – життєстверджуючі!
Не переказуватиму вам їх наперед. Пройдіть і ви належний шлях, аби десь
уже біля світанкового небокраю, будучи наснаженими та натхненними філософемами Роллана Сейсенбаєва, могли й ви зробити висновок, що найбільша
темрява – саме перед досвітом, і що саме вночі люди накохують пісні та дітей.
Щасти вам!
Олег ГОНЧАРЕНКО,
письменник, перекладач,
м. Мелітополь
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НА МОЮ ДУМКУ…
Відгук на збірку віршів Ліни Ланської
Знаєте, шановні! В мене є підозра, що Людмила Ігорівна Лихова і мене,
вважає за колегу по перу, бо коли я з мішком своїх гуморесок запізнився
на літературну толоку на Алеї Героїв і не знаходив місця, де приткнутися,
вона люб’язно запросила до столика, за яким і сама квартирувала у відомого
подвижника літератури – Михася Ткача і, навіть, потіснилася більше ніж
на півстола. Тоді збірка Ліни Ланської «Танець на лезі» була на розхват.
Я не великий фахівець цього жанру, але якщо виходити з дилетантської
о
оцінки творчості: подобається – «нендравиться», то
я схиляюся до першого.
А якщо говорити серйозно, то мені подобається
в
відкритість душі авторки, коли вона вже в першому катрені нової збірки «Малі вірші великої Ліни»
м
ззізнається читачам, що її велика, розхристана, розттерзана і переповнена, як засіки лівійського царя,
аамбіціями душа вже не згодна миритися з самообмеженнями і які вона ще намагається втримати
о
«Тамую шал…». Вона, як і Діоген, не є прихильником
«
аакциз і не має наміру в подальшому їх дотримуваттись бо душа вже «… дощить солодким дивом», але
вона ще не впевнена, що ці видіння її не спопелять.
в
А третій вірш, на мою думку, навіяний побаченим на виставці Григорія Сковороди: «Мандрівка за щастям», проте я не
зрозумів чи вона вірить у Божу дорожню карту, чи вважає її за путівець, в
якому воля може впливати на долю. І, мабуть, тому ми чуємо, як вона ховає
«серця схлип».
Любовна лірика мене полонила ще з дитинства, проте я навряд чи зможу її коментувати як фахівець, хоч і захоплююся творчістю Ганни Чубач
«Поети вірші болем серця пишуть…», Вікторії Івченко: «Окрайчик місяця,
така собі принада, // Окрайчик місяця гостріший за кинджал, //Тамую
подих я, нічна балада//Приспала давній біль і серця шал», нещодавньою
«Амплітудою любові» Олени Мамчич: «… у спраглості вчорашнього тепла
пильнує серце залишки любові…».
І поезії Ліни Ланської говорю однозначне – так! Якщо уважно прослідкувати за ритмом її серця в часоплині, то мені відкриється дата, коли пульс не
витримав напруги, а розум сповістив нам про те: « Загубись у мені на віки…».
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Лише їй притаманна символіка творчості. Погляньте лише на обкладинки її збірок: біле по білому, червоне в першій і гроно винограду в наступній.
Можливо – це тіло і кров Всевишнього: «Пребудьте во Мне, а Я в вас» чи
нагадування нам, що істина не в вині, а любові і вічності, а, може, виноград,
– символ чистоти дівчини чи нареченої.
Я б взагалі не вживав слово «не подобається», просто мене зачіпає порив
душі, коли її розум стає над серцем.
Може, воно й не так, але мені здається, що інколи використання образів
переходить певну межу, а вірш стає кросвордом чи словесним ребусом.
Думається, що не кожен читач зрозуміє з вірша трагедію трикутника
між однооким циклопом, нереїдою і юним сином Симериди, навіть якщо
ти й не заблукав у часі.
Як я не намагався дочутися до замислу авторки, але не зрозумів суті
про вирок Брута, хоч добре знаю про його гріхи і навіть про шостий в черзі
Божих заповідей.
А ще я не повірив зізнанню Ліни, що вона на світ заглядає в «...шпарину»,
і, як на мене, – широким і відкритим поглядом в багатоголосу минувшину і
не зовсім зрозуміле сьогодення. Її нова збірка – це світло й тіні. Вони різні,
але нерозривні як стихії свого творця.
А взагалі одкровення Ліни Ланської мені хочеться читати і хоч я вже
досить древній, але хочу підрости ще!
Дякую провидцям і вищим силам за те, що Ви є!
Михайло СУШКО,
член Конгресу літераторів України,
м. Чернігів
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Бідолашна людина! Кожна одночасно входить до численних
об’єднань, колективів, команд тощо. І скрізь діють обов’язкові для
виконання закони, постанови, розпорядження, статути, положення,
інструкції, вказівки...
Прагнучи стати смиренним і законослухняним, перш за все, прикину перелік спільнот, до яких належу, та моїх обов’язків, що з цього
випливають.
По-перше: я – землянин і закон земного тяжіння для мене найголовніший. Від нього не втечеш і не сховаєшся. Хіба що колись полечу на
Марс і вже там буду керуватися місцевими законами. Чим, скажіть, я
завинив на Землі, що повинен неухильно дотримуватися законів Архімеда, Піфагора, Ньютона, Ома, Авогадро, навіть не підозрюючи про
їхнє існування?
По-друге: я – чоловік і цим відрізняюсь від іншої половини людства.
Тендерна нерівність накладає на мене купу обов’язків і надає купку прав.
Як член співдружності чоловіків, я рішуче відстоюю свої куці чоловічі
права: лежати на дивані, коли мені захочеться, інколи випити пива із
собі подібними, періодично відлинювати від виконання подружніх
обов’язків...
По-третє, четверте і т. д. : я – громадянин України, киянин, мешканець Шевченківського району, член ОСББ, дачного кооперативу, Спілки письменників, партії захисту червонокнижних метеликів... Знову
обов’язки, повинності, членські внески.
Та вже пора нам з’ясувати, що є закон.
– Закон є закон, – безапеляційно стверджує прокурор.
– Закон, – це дишло, – думає суддя. Такої ж точки зору притримуються і підсудні та їхні адвокати.
Проте, різні закони діяли завжди, на всіх етапах еволюції людського
суспільства. Первіснообщинний лад успадкував від дикої природи закон джунглів: хто сильніший – той і прав! Як рудимент, він зберігся і
до наших днів.
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Коли неандертальці почали об’єднуватися в громади і стали обирати
собі вождя, виникла потреба в законах і конституції. На кам’яних скрижалях зберігся повний текст першої конституції: пункт 1 – вождь завжди
правий; пункт 2 – якщо вождь неправий, дивись пункт 1. Незважаючи
на розлогі і просунуті конституції розвинутих демократій, нетлінні засади першої конституції продовжують діяти і сьогодні.
Вітчизняні вожді були прихильниками різних конституційних устроїв держави: президентської, президентсько-парламентської, парламентсько-президентської. Але щоб президент був зверху!
Деякі наші закони і смішні, і страшні одночасно. Та українські законотворці не одинокі в своїх дивацтвах.
За кількістю абсурдних законів упевнено лідирують США. Американці не люблять копирсатись у тому, що було написано давно, і вчасно
вносити до нього зміни.
Приміром, у Каліфорнії оштрафують на п’ятсот доларів кожного, хто
має намір підірвати ядерну бомбу! Каліфорнійцям також забороняється
кататися на велосипедах у басейні.
А в Алабамі можна потрапити за грати за керування автомобілем із
зав’язаними очима. Тим же, хто буде посипати сіллю залізничні колії,
загрожує пожиттєве ув’язнення.
В Арізоні закон забороняє утримувати осла в ванній кімнаті, в Сіетлі
– жінкам сидіти на колінах у чоловіків без подушки, у Флориді – бити
більше трьох тарілок за день!
У Німеччині забули відмінити право «першої шлюбної ночі», закріплене за феодалом. В Англії і сьогодні членам парламенту категорично
заборонено входити в палату общин у лицарських обладунках.
Можна б продовжити розповідь і про численні екзотичні ініціативи
наших законотворців, які не стали законами. Але то вже територія не
юриспруденції, а психіатрії.
Валерій ДЕМЧЕНКО,
м. Київ
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Лауреати Міжнародного літературного конкурсу
імені де Рішельє за 2018 рік
На Міжнародному літературному конкурсі імені де Рішельє: Україна,
м. Одеса – Німеччина, за 2018 рік письменники Тетяна та Сергій Дзюби
стали лауреатами Міжнародної літературної премії ім. Михайла Булгакова.
Пані Тетяну відзначено за збірки віршів «Акомодація до часу» (Україна) і
«Танок Саломеї» (Канада). Пана Сергія нагороджено за книжку містичних
оповідань «Ловець снів» і повість «Привид». Сергій Дзюба отримав Гран-прі
конкурсу, а також – Міжнародну літературну премію імені Ільфа і Петрова за збірки літературних пародій «Любов з тролейбусом», «Зима така
маленька, мов японка» та «Кожній жінці хочеться... на Марс». А ще Тетяна і
Сергій Дзюби одержали відзнаки «Діамантовий Дюк»: у поезії – за книжки
«Розмова чоловіка і жінки» (Польща), «Вибрані вірші» (США), «На сріблястій долоні вічності» (Болгарія), «Остання кочівля любові» (Казахстан)
і «Місто Зима» (Білорусь); а пана Сергія нагороджено і в публіцистиці – за
документальний роман «Доля людини.
Микола Дейкун».
Немало відзнак на нинішньому конкурсі імені де Рішельє здобули члени
Міжнародної літературно-мистецької
Академії України, яка об’єднує знаних
письменників, перекладачів, науковців,
журналістів та громадських діячів із
55-ти держав (очолює її Сергій Дзюба).
Нагороду «Діамантовий Дюк»
отримали – в поезії: Олег Гончаренко
– за книжку «Нова братина», Михась
Пазняков (Білорусь) – за збірку «Тепло
ромашкової завії» і Галимкаір Мутанов
(Казахстан) – за книгу «У ковчезі часу».
А в прозі цією почесною нагородою відзначені Роллан Сейсенбаєв (Казахстан)
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– за роман «Нічні голоси» та оповідання «День, коли обрушився світ» і Ак
Вельсапар (Швеція – Туркменістан) – за його роман «Помста роду Лисиці».
Почесну міжнародну медаль Генріха Бьолля (Німеччина) одержали:
знані українські письменники: Василь Слапчук – за роман «Та сама курява
дороги», Михась Ткач – за книгу прози «У проміжках дерев», Станіслав
Маринчик – за книгу нарисів «Сузір’я талантів» і Віталій Леус (посмертно)
– за книги прози «Долі конем не об’їдеш» і «Серцю не накажеш». Також цю
нагороду отримав і поет Анатолій Аврутін із Білорусі – за визначну творчу
діяльність та редагування яскравого і популярного журналу «Новая Немига
литературная».
Почесною міжнародною медаллю Лесі Українки відзначені: Рісто Василевскі (Сербія) – за збірку віршів «Серце кола», Ярослав Савчин – за
збірку «Для двох сердець...» та поетичну творчість, Олександр Сенчик
– за значну благодійну діяльність, Людмила Шутько (Італія) – за книгу
оповідань «Як подружитися з часом?» і Тетяна Жилінська (Білорусь) за
виявлення яскравої творчої індивідуальності у публікаціях останніх років.
А переможцями Міжнародних літературних Олімпійських ігор (взяли
участь понад 300 авторів із 25 держав світу) стали Василь Слапчук та Олег
Гончаренко. Щиро вітаємо наших лауреатів!
Організатор конкурсу імені де Рішельє – Міжнародна асоціація діячів
літератури і мистецтва «Глорія» (Німеччина – Україна), яку очолює прозаїк, поет, журналіст, мистецтвознавець Олена Ананьєва. Нагородження
лауреатів відбулося нещодавно в Одесі.
Ярослав САВЧИН,
прес-служба Міжнародної
літературно-мистецької Академії України
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Пам’ять
СЛЬОЗИ НА МОГИЛУ ОЛЕКСАНДРА ЯРОВОГО
Сьогодні випадково дізнався про передчасну
смерть у Москві талановитого українського поета
Олександра Ярового. Він народився і помер у один
день – 24 серпня. Різниця – 48 років. Жив з батьками у Чернігові. Мав старшого брата, що женився
у Москві. Тато – військовий. Мама – учителька.
Закінчив з червоним дипломом університет,
захистив кандидатську, був секретарем Спілки
письменників, членом редколегії «Літературної
України». Був прихильним до московського патріархату. Позбувся посади в університеті, виїхав
до Москви.
Інсульт.
Смерть.
Мав гіркий і цікавий досвід водночас – протягом року проживав ув
одній кімнаті у гуртожитку на Сєчєнова, 17. ПОЕТ І ПОЕТОК. Так нас
іменували. Як результат – мій роман МАСЛО НА ХЛІБІ, написаний з натури сленґом Сашка. Одного разу примусив його зібрати вірші у рукопис.
Зібрав. Написав 15 назв на аркуші. Я вибрав одну НЕБО В НЕТРЯХ. Вилучив з рукопису козацький цикл. Але він мене не послухав. Зробив йому
авторський вечір у Києві – афіша, друзяки, Спілка письменників. Потім
перемога у Ґранослові, членство і секретарювання в НСПУ, мандри Україною зі Смолоскипом.
Ми не були однодумцями, у нас різні характери, ми різні за темпераментом поети, проте Олександр Яровий – талант. І талант свій він присвятив
Україні. Я ще напишу про його книжку поезій. Завтра і напишу. Бо давно
збирався. Він не просто талант – він частина мого життя. Він навчив мене
багато чому, він відкрив мені цілий пласт життя, яке мені чуже, але знання
творить художню реальність.
Коли у нього вийшла його остання книжка, він запросив мене до Спілки.
Прийшов. Головував покійний сьогодні Осадчук.
Багато хто відвертав обличчя до стіни. Особливо ті, кого я привів до
Спілки сам.
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Подякували.
Сашко підійшов, вибачився – Осадчук слова тобі не дасть.
Не біда.
Осадчук уже не дасть слова нікому. І не відбере.
Жаль мені за Сашком. Якби не пост Михайла Наєнка у фейсі – так би і
мислив Сашка живим і неприкаяним.
Най земля тобі буде пухом. Ти не загубив свій талант – зреалізував його
на усю повноту української душі. Тож вона тепер може спокійно постати
перед Господом.
Вічная пам’ять.
А в поезії ти живий.
Роман КУХАРУК
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