
АЛЬМАНАХ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

З М І С Т

№ 1 (22) 2010

ПОЕЗІЯ

Олена Гаран  ............................................................................. 4
Маргарита Олійник-Локай................................................. 8
Іван Перепеляк ......................................................................11
Інна Снарська (Дідик) .........................................................18

ПРОЗА

Галина Вокальчук. “Гарвард”: 
Коралове Сонце. Вітраж. .................................................... 21

ДЕБЮТ

Юлія Дейнега.
Незношені черевички. Руїна. Проза. ................................. 49
Наталія Кузьменко. Руда та ще й кактусом.
Мабуть, рибний-таки день.
Манька-трактористка. Проза. ............................................ 53
Марина Лучицька. Вірші. .................................................. 56
Олена Маляренко. Вірші. ................................................... 57
Сергій Одаренко. Вірші....................................................... 59

ПУБЛІЦИСТИКА

Михайло Шкурка. Таємниці лісових урочищ
Лебединщини: “Монастирщина” (призабуті
сторінки історії нашого краю). ........................................... 61
Микола Рябчук. Дискурс домінування: до проблеми 
українсько-російських “асиметричних” відносин.......... 66
Андрій Окара. Навернення малоросів: доктрина
“Русскаго міра” як стимул до побудови нової 
універсальної української ідентичності. .......................... 73
Леся Лисенко. Образна система публіцистики Євгена 
Сверстюка як концептуальна картина світу. ................... 75
Тетяна Луньова. Вікна. ....................................................... 80

ІМЯ В УКРАЇНІ

Людмила Коваль. У вирі праці. З нагоди ювілею 
Ніни Лаврентіївни Іваницької. ........................................... 81

МОВОЗНАВСТВО

Лариса Азарова, Ганна Лепко. Основні визначення 
типів номінації в сучасному мовознавстві........................ 86
Наталія Котух. Говори Полтавщини. ........................... 90
Анна Оголевець. Лінгвопоетичний аналіз вірша
Т. Г. Шевченка “Я не нездужаю, нівроку…”. ................... 96
Лариса Мініч. Загальнонаціональні концепти душа, 
життя, любов, вода, земля в поезії
М. Вінграновського. ............................................................ 101



ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Вікторія Колкутіна. Олена Пчілка в рецепції Дмитра Донцова. ................................................................ 105
Світлана Кочерга. Грані образного світу Нартала: спроба реінтерпретації
(за драмою Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”). ................................................................................................ 111
Ольга Ніколенко, Людмила Ольховська. В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко. ............................................ 116
Тетяна Кушнірова. Жанрово-стильові особливості роману Л. Андрєєва  “Щоденник Сатани”. ......... 120
Світлана Ленська. Образ матері в малій прозі Василя Шукшина і Григора Тютюнника. ...................... 126
Галина Білик. Тема війни у творчості Ліни Костенко. .................................................................................... 129
 

ДІАЛОГИ

Тетяна Терен. Оксана Забужко: “Я написала роман народу, позбавленого написаної історії”. .......... 142
Сергій Шебеліст. Чарівний соловейко з Оржицького краю. ......................................................................... 146
Марина Свалова. Почути Космос: про музику й не тільки
(розмова з народним артистом України Віталієм Скакуном). ........................................................................ 148

СТОРІНКИ МАЙБУТНЬОЇ КНИГИ

Микола Селецький. “Самовідданий будівничий нашої культури” Микола Бажан. .................................. 152

IN MEMORIA

Павло Стороженко. Як я не навчився творчої майстерності в Олександра Ковіньки. ............................ 178

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ірина Діптан. Дипломатія Пилипа Орлика: витоки, сутність, уроки для сьогодення. ............................ 181
Віктор Ревегук. Перша спроба самоорганізації українського вчительства на Полтавщині
(початок ХХ століття). .............................................................................................................................................. 197

З КОГОРТИ ВЕЛИКИХ

Сергій Шебеліст. Анатолій Погрібний: людина дужого чину. ...................................................................... 202

“РІДНИЙ КРАЙ” ПРО КРАЯН

Михайло Наєнко. “Дозвольте помилитися” – останній сатиричний спалах. ............................................. 211

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Микола Степаненко. “Іду до вас із забуття воскреслий” (Полтавські шляхи Василя Симоненка). ..... 215
Ольга Орлова. Болюх як бароко ............................................................................................................................ 226

У “РІДНОМУ КРАЇ” ПРО “РІДНИЙ КРАЙ”

Ніна Степаненко. “Рідний край” про театральну діяльність в Україні
(кінець ХІХ – початок ХХ століття)  ..................................................................................................................... 230

РЕЦЕНЗІЇ

Микола Степаненко. Мовні зміни в сучасних газетних жанрах. Рецензія на книгу:
Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття:
функціональний і прагмалінгвістичний аспекти / І. Я. Завальнюк. – Вінниця:
Нова Книга, 2009. – 400 с. ........................................................................................................................................ 236
Іван Дичко. Що на роду написано (Роздуми над книгами Миколи Костенка). .......................................... 241
Оксана Зелік. Естетичні візії Анни Білої. Рецензія на книги:
Біла А. Символізм / Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 272 с.; Біла А. Футуризм /Анна Біла. – К.: 
Темпора, 2010. – 248 с.; Біла А. Сюрреалізм / Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 208 с. ............................. 249
Галина Білик. Нова інтерпретація вічної теми. Рецензія на книгу: Наєнко М. Отець Антоній;
“Фауст”: п’єси / Михайло Наєнко. – К.: ВЦ “Академія”, 2010. – 144 с.  ......................................................... 251

КУЛЬТУРНА ХРОНІКА

Наталія Жовнір. Зустріч зі знаменитостями в Лубнах. ................................................................................. 255
Олена Задорожна. “Воля України або смерть”: полтавські читачі аплодують Василеві Шкляру. ......... 257

НАУКОВА ХРОНІКА

Людмила Чередник. “Зарубіжні письменники і Україна”: літературознавче зібрання в Полтаві. ........ 262



3

Дорогий  читальнику!

Озиваємося до тебе з краю першорозума вкраїнського Сковороди, до-
тепного і глибокого Котляревського, з батьківщини братів Зерових, бра-
тів Тютюнників… Із вольниці козацької, славної піснею, правництвом, 
бойовим духом, золотими хлібами, розписом, вишиванками, міцними ро-
динами… Але разом із тим – із землі фатальних поразок, незчисленних 
утрат, знівеченого лицарства, зрадженого слова…

Стоїмо на чатах, вартуємо рідні кордони, обдираємо заярмілі ришто-
вання з соборів наших душ, б’ємо у дзвін соборності. Говоримо про мину-
ле, майбутнє і сьогодення. Запалюємо свічу пам’яті, викохуємо світочів 
науки, плекаємо цвіт мистецтва, боронимо вільну думку і вільну люди-
ну, гуртуємо громаду. Відроджуємо Україну в Україні, щоб і господарям 
добре, і гостям привітно; щоб запанувала у своїй хаті своя правда, і сила, 
і воля; щоб упокоїлися тисячі мучеників, серце яких вирвано за Україну; 
щоб не вернуло лихо давнє, не прийшло сьогочасне.

Нині на сторінках альманаху прочитаєш про цінності нетлінні, зо-
крема духовно-мистецькі: в артистичнім двобої зійдуться маститі лі-
тератори і юні початківці, заясніють дебютом цікаві прозаїки, а рубри-
ки “Діалоги”, “Мистецтвознавство”, “Рецензії”, “Культурна хроніка” 
презентують талановитих краян і їх творчі набутки.

Пропонуємо тобі долучитися і до гострої думки публіцистів: йдеть-
ся в цьому числі про відродження історичної пам’яті, непрості взаєми-
ни міжнародного плану, про інертність мислення окремих амбітних 
видань, про духовних подвижників українства.

Рубрики “Мовознавство”, “Літературознавство”, “Сторінки істо-
рії”, “Сторінки майбутньої книги”, як завжди, із фаховою вивіреністю 
презентують результати наукових досліджень відомих учених і їхніх 
молодих колег, засвідчують неперехідний інтерес до класиків нашої 
культури, до слова в усіх його переливах, до інтелігентських зрушень 
минулого. Рекомендуємо ознайомитися і з глибокою статтею про Пили-
па Орлика, 300-ліття Конституції якого ми вшанували сьогоріч…

Знайдеш у нашому часопису ще багато інших цікавинок – хліба духо-
вного, щоб рости і діяти. Запрошуємо ділитися з нами й своїми розмисла-
ми, долучатися до кола наших дописувачів, до спільної праці, яка, пере-
конані, не є марною, а знаходить резонанс у серці й розумі земляків.

Â³ä ðåäàêö³éíî¿ ðàäè
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Олена Гаран – поетка, член Національної спілки пи-
сьменників України, очільниця її Полтавської обласної 

організації з 2005 року. 
Народилася 5 вересня 1977 року в Полтаві. Закінчила при-

родничий факультет Полтавського державного педагогічно-
го інституту імені В. Г. Короленка. Кілька років працювала 
за фахом. 

Дипломантка Міжнародного конкурсу кращих творів мо-
лодих українських літераторів “Гранослов – 2000”, лауре-
атка обласної премії імені І. П. Котляревського (2009), лі-
тературної премії НСПУ “Благовіст” (2010).

Авторка поетичних збірок “Солом’яний кінь” (2002) та 
“Непрочитані сни” (2009).

Вночі прилітає явір
 і крилами кришить тишу.
Шукає моє мовчання
 в розгублених зернах літер.
У снах зимувала. Снилась.
 Ховалася в сни і вірші.
Парує горнятко неба.
 І пахне ясміном вітер.

Тінь сонця знайду. Збулося.
 Слова і долоні терпнуть.
Ця курява втопить коней
 і хрест роздоріжжя витче.
На верби жовтоволосі
 проллється Неділя Вербна.
Примружиться світло сонне.
 І зникне маленька вічність.

Мій явір. Мій крук. Мій відчай.
 Вночі прилітає. Стогне.
На голос мовчання знову
 збираються сни торішні.
Та хрест роздоріжжя повінь
 цілує. Великдень. Дзвони.
І я за межею квітня
 у білім сузір’ї вишні.

ВОСКРЕСІННЯ
Триптих

Вже не пізно. Вже сьогодні. Ранок
Сонячним дощем тече в сади.
Яблунь заколисаних серпанок.
Шепіт заворожений води.
Тільки стежка довга і незнана.
Тільки простір в радості й журбі.
Небо свята – синя порцеляна.

А у сонця очі голубі.
Спокій стих. Під вікнами собору
Маргаритки дочекались див.
Тіні вітру – в далечінь прозору…
Дощ пройшов і землю освятив.

Відпливла від берега крижина.
Я чекала неба і крила.
Прилетіла сонячна пташина
І на крилах небо принесла.
Великодній віск тече у рими.
Відступає відчай і сльота…
Тільки дощ – нечутний і незримий –
Вже за мною запалив міста.

А весна була славна,
Хотіла прийти.
Їй співали: “Осанна!”
На далекі світи.
І задумані верби,
І ноги в росі…
І до білої церкви
Посходились всі.
Тільки дерево чорне 
Злякало мене.
А бабуся пригорне – 
І страх промине.
Посміхались віконця.
Співали Псалом.
Жовта писанка сонця
Зійшла над селом.

ПОВЕРНЕННЯ
Диптих

Я повертаюся. І чорно-білий вітер
несе мої спомини, сни, сумніви
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за край світу.
Вчуся мовчати у серпневої ночі,
в ній тонуть хатки малесенькі
й сосни, за небо вищі.
Стрілою годинника час поцілено.
Світлом ночей дні спливають.
Я йду до тебе
солоною смугою припливу,
і котить хвилі степ, від моря ширший,
дрімає море в рожевій мушлі.
І сумніви ховаю в серці.
І на долонях проступає сіль.

Тисячолітній дуб
тримає небо,
на землю падають жолуді
крізь сон моєї душі.
І дрімають сумніви, заколисані,
ніби море у мушлі.
Ніби у жолуді – ліс, що був.
І ліс, що буде.

МОЯ АТЛАНТИДА

Скільки разів
облітало листя
з дерева мого роду
перш ніж я народилась
вкотре
для мене згасав світ 
і тонула моя Атлантида
губилися листи
у павутинні чекання
чи будуть наші діти
за нас щасливіші
чи
     будуть
                наші
                         діти
я не вмію спитати вголос
кава ночей в нас розчиняється
і тоне моя Атлантида
ти поцілуєш
сльози мої
наранок
усе буде добре
вимовиш
скільки разів осипалось 
дерево мого роду
скільки часів
в нас відлунюють
хвилини
хвилі
Велика Вода
сліди залиже
коли моя Атлантида
потоне востаннє

БЕЗВІСТІ
Диптих

Метеликами між віконних рам
у павутинні
листи застигнуть
і я тобі пробачу сльози
і я тобі позичу сльози
не повертай
хай буде так
на згадку вітер
обірве тишу на півслові
візьми тепло
не повертайся
вже буде пізно
усе було
збулось
забулось
листи зачитані дощами
не змінять світу
пташина б’ється
в темні вікна
тобі на знак

А листів не було…
Чекання ткало тишу
в поштовій скриньці.
Не напише ніхто про те,
що тепер неділя.
І про те, як вертатись боляче.
Як свобідною бути страшно…
Вже не дихає ліс безлистий.
Замерзає моє вікно.

* * *
Звір твій спокій краде.
Він самотній. Не спить –
Розгубилися ноти симфонії сну.
Плач сльозами людей,
Слухай неба блакить,
Коли пальці знайдуть
Найщемнішу струну.

І урветься мовчання.
Розірветься дріт.
І луна розтривожить
Безлисті гаї.
Не повернеться звір –
Зникне ще один світ…
Завтра буде зима –
Не вигадуй її.

* * *
Захлинулася світлом,
Погасла свіча.
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У мурашнику міста
Всі вікна мовчать.
Ходить страх по воді –
Стереже мої сни.
Місяць гострить ножі. 
Порятуй. Зупини.

Буде тиша блукати
Піддашшям німим,
У мурашнику міста
Шукатиме дім.

Сивий птах буде вітер
Над небом нести.
А долоні, мов крила…
Помилуй. Прости.

* * *
Як пече зневажена блакить!
Крижанію. Не дивлюсь у вічі.
На коліна в храмі стали свічі –
Так хотіли світло відмолить!

Знов за нами упадуть дощі.
В місті древнім заскрегочуть брами.
Сто дзеркал розколються. За нами
Плаче янгол на моїм плечі.

* * *
Мене замовчать спогади твої.
Мій брате вовче,
Де твій ліс подіти?
Вже листопад гуляє на ріллі.
На стежці в літо.
Пожовкне серце місяця, впаде,
І захлинеться,
І потоне в плавнях.
А вітер пісню вирива з грудей
Забуту, давню.
Мені по вірі – лісу світ.
Мій брате звіре…
Очеретяний сум боліт.
Слова безсилі.
По вірі – вити. Листопад.
І чорні свічі.
Ти не повернешся назад
В мій тихий відчай.

* * *
Прощавай
жовте вогнище
сонця золотом
з листя зіткане
зорі вранішні в небо падають

поза пам’яттю
поза відстанню
на легкі килими бабусині
урочисто дерева сходяться
 ой на кожному килимі
 осінь
 білим по білому
і говорить колиска з тишею
про лелеку у небі вирію
чорнобривцями 
рясно вишите
сонце сну мого
прощавай

* * *
Твоє лігво
не впустить незваних гостей
навіть сни не увійдуть
якщо ти не схочеш

я спивала 
отруту холодних ночей
і співала з тобою
мій названий вовче

твоя зграя
нічого не знає про страх
що ховається й гасне
у глиці зеленій

я одна
я залишилась в чорних лісах
зграя знає
про мене

* * *
З тобою дев’ять життів
прожила восени.
Коли надійшла зима,
гадала – перезимую…

Навчилась подумки плакати.
Навчилась кричати мовчки.

Зима за зимою…
Лід. За вікнами днів що?
Гадала – рука в руці
перейдемо у весну…

Наснились надвечір гори.
Наснилися вірші наранок.

Писала на склі:
…Замерзли дерева мої крилаті.
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І сніг замітає тишу.
А вітер несе невтішний
Пташиний мій світ в Карпати…

* * *
Задощить
на огудини вицвілу суть
до світання
до сонця
до серця 
до Бога
на весь світ
на весь серпень
так стрімко й волого
на поля
що в долонях
колосся несуть
я відкрию віконце
і небо впущу
задощить
ось побачиш
я хочу
я вірю
і зберуться крайнеба
дерева і звірі
з ластівками
творити молитву дощу

* * *
Збирати коралі
крихкого намиста
скликала печалі
Сумна і Пречиста
із вітром до шлюбу
все далі від себе
на спомин
на згубу
залишиться небо
чекає
палає
так низько
барвисте
а що йому далі
залишиться пісня
на спалах
на сполох
на спогад
на спомин
осіннього сонця
оманливий сонях
у серці
серпнево
ожинові сльози

ще тисяча снів
до найперших морозів

МГАРСЬКИЙ МОНАСТИР
Диптих
 Володимирові Шкурупію
Святий Афанасій помолиться й піде на схід.
У храмі пустеля і протяги гнізда мостять.
Обірветься спокій. Наранок загоїться слід –
Патьоками воску.

Розвіявся сумнів, і сум у очах догорів.
Вдивляються зорі у небо – суворі й величні.
Залишились в полі шукати себе сто вітрів,
Ошукані січнем.

Може, це світ обступає. І грішним деревам
Неперелітна земля приростає до ніг.
Каються клени.
Жовта трава січнева
Сходить у сніг.

Доки читаєш: 
“Безодня гріхів обступила…” –
Рани іконам цілитимуть сльози землі.
Кленам прощенним насняться червоні
 вітрила – 
Схід на крові.

* * *
Незаспані очі. Я вимовчу право на сни
В далекого Бога, що ходить сумними дахами.
Тамуючи подив, розкриється небо над нами,
І чорні дерева огорне туман таїни.
Заповнять кульбаби пустелю асфальтових 
 тріщин.
Всміхнеться метелик в далекім куточку вікна.
Малюють у небі граки ієрогліф “Весна”.
І зорі над містом такі урочисті і віщі.

* * *
Навесні
тонуть
рожеві шпаки
у повноводих ріках
квітучих вулиць.

Влітку
в спраглому небі
гойдається вітер
одвічних лип.

Восени 
прочуваю тишу
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в прощальному співі
дерев і дротів
і кришталевому
відлунні дзвонів.

Взимку
чомусь не спиться
ні під сірою
кригою буднів,
ні під білою
ковдрою свят.

Коли закінчується 
календар,
в столиці моєї самотності
настає п’ята
пора року.

* * *
Ти рятуєш мене
навіть тоді
коли я забуваю про Тебе
коли звертаю у нетрі
ненавиджу і не вірю
коли ворожу на картах
коли спокушаю долю
на чорних пісках на водах
коли проступає відчай
і очі не бачать світу
рятуєш
навіть тоді
коли я кричу: не треба
навіть тодіколи я питаю: навіщо
навіть тоді…

Маргарита Олійник-Локай  – молода поетка з Полтав-
щини. Народилася 27 березня 1989 року в Миргороді. 

2006 року закінчила Миргородську школу № 7 і вступила 
на заочне відділення філологічного факультету Полтав-
ського державного педагогічного університету імені В. 
Г. Короленка, де сьогодні завершує 4 курс. Брала участь 
у численних фестивалях дитячої творчості і конкурсах. 
Лауреат І премії обласного етапу VІ Міжнародного кон-
курсу з української мови імені Петра Яцика та Міжна-
родної премії імені Василя Васька. 2005 року посіла третє 
місце на ІІ обласному конкурсі “Авторська збірка поезій 
школяра”. Друкувалася в періодиці. 

2007 року видала свою першу книгу віршів “Я просто 
людина”, яку присвятила матусі.

* * *
По весняному лугу іду я до мрії своєї –
Серед квітів яскравих, трави і зелених гаїв.
О, яка це краса! І я знову захоплююсь нею,
І вона постає знову й знову в уяві моїй.

Моє серце блукає у цих неохопних
 просторах
І на мандри одвічні приречене вже назавжди.
У сузір’ях ромашок розкішне салатове море
Мене кличе, і вабить, і знову приводить
 сюди…

Лине сонце за обрій, і день гомінкий засинає,
І голівки свої сині квіти у трави кладуть.
Тільки з миті цієї уже я спокою не знаю,
І загублене серце уже не знайду я, мабуть…

* * *
У цьому краї я зросла,
Цей край – моя душа і доля:
І цей весняний квітограй

Десь у ромашковому полі,
І ці лелеки-бусоли
На стрісі рідного будинку…
Злітають клином журавлі,
Такі знайомі із дитинства.

І ось вже яблуні цвітуть,
Лягає цвіт в зелені трави,
А в небесах хмарки пливуть,
На землю впав весняний ранок.

А серце радісно співа,
Сміється, у танку кружляє,
І зеленішає трава,
І лине пісня рідним краєм!

* * *
 Миргородській художниці Ніні Унтило
Минає день, минає мить.
І час бринить на циферблаті літа.
Вона спокійна, та рука тремтить, –
Вона малює квіти.
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Нікого поруч – тільки таїна,
Натхнення неприборканого сила.
І, все відклавши, серце порина
В захмарний стан польоту без вітрила.

Рука тремтить, не вистачає слів,
Та вистачає барв і оксамиту.
Вона не помічає на долонях сліз,
Вона малює квіти!

ХРАМ

Чотири стіни. Між ними – вічність.
Між ними – сутність життя.
Чотири стіни. Між ними – свічі,
Між ними – мої почуття.

Чотири стіни забутого храму,
Де вікна – як образи.
У душу свою відкриваю браму,
Приношу жертву сльози.

Три сходинки я лишила позаду, 
Та помисли знову летять
Туди, де вітер навколо фасаду
Храму мого життя.

* * *
Я бачу на долонях цілий світ.
Метелик полетів, піднявши крила,
І я не перерву його політ,
Нехай здається, що любов безсила.

Безодня неба у моїх руках.
Лиш десять пальців, та між ними – сонце.
Метелик – вже не гусінь, ще не птах,
Фрагментик незатьмарених емоцій.

Я бачу на долонях цілий світ – 
Таким, яким він буде вже сьогодні. 
Літак лишає в небі білий слід,
Метелик тане у його безодні…

* * *
Ти прокрадаєшся у сон,
Навшпиньки ходиш по квартирі
І відкриваєш горизонт,
Фарбуєш сонцем стіни сірі.
Є замість пензлів дві руки.
А замість рук – широкі крила.
Чи янгол ти, чи навпаки, –
Я досі ще не зрозуміла.
Але чекаю твій прихід,

Як свято, промінь світла в склянці.
І так вартую сонця схід,
Та тільки ти зникаєш вранці…

* * *
Любов – це натхнення, яке не зникає,
Випробовує нас то пеклом, то раєм,
Гірке і безкрає, ніжне і дике,
Багатоголосе, багатолике.

Натхнення і відчай. Біль, забуття,
Подорож в безвість і вороття,
Міліметр серця нестримно-широкий,
Вічний полон і вічний неспокій…

* * *
Глибоке і справжнє твоє потрясіння
Любов’ю – ці сплетені пальці в долонях,
Ці сльози на небі – на синьому сині, –
Ці зірвані струни, що струмом у скронях.
І хай навіть осінь над нами сміється
І кидає виклик – ти знай, я не зраджу!
Я серце відкрию – в тобі відіб’ється
Усе те, що зветься глибоке і справжнє.

* * *
Дивлюсь, як застигає віск.
Так швидко заживають шрами
На вулицях порожніх міст,
Прошитих вічності голками.
Я воску збережу тепло,
Встромлю туди цікаві пальці,
Щоб ожило і потекло
В судинах залізничних станцій,
Щоб шурхотіло тихо, наче кріт,
За порожнечею нічних FM-ів,
І мимоволі змінювало світ –
Потроху, згідно власній мікросхемі.
І грім грози, і тупіт військ
Якимось несуттєвим стане.
Дивлюсь, як застигає віск,
Як свічка скапує і тане.
Коли життя втрачає зміст
І навіть дихати нестерпно,
Візьми свічу – і помолись.
Тобі відразу стане тепло.

* * *
Не писалося. Марилось, вірилось і озивалося,
За чужими легендами серце в політ поривалося.
Випадкове відсіялось, інше лишилось 
 осмислити,
Пережити, відчути, прийняти, змиритись
 і звикнути.
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Все нестерпно. Крізь терни на стерню –
 і долі простертись,
І підвестись, і сльози чужою долонею стерти –
Випадковою, і уявить на її місці іншу, –
Саме ту, що болить, що в душі озивається
 віршем.
Він почує, і він зрозуміє, і трішечки
 втішиться,
Бо в мені його серце навіки закуте залишиться,
А у ньому моє – переоране болем і бідами,
А тому попри все ми назавжди залишимось 
 рідними…

ТРИПТИХ
Все ще можливо.

Світ не завершено.
Юрко Ґудзь

1
Поверни мені світ. Жовте сонце над тихим
 Хоролом,
Нас кусають мурахи, та ми не відводим очей.
Теплий спогад ударить під дих невтамованим
 болем,
Мов недопалок синього “Честеру”, знов
 обпече.
Підставляєш плече не мені – може, й зовсім
 нікому.
Я ж чекаю, коли ти, упертий, нарешті
 збагнеш:
Це важливо – із ким ти розділиш натхнення
 і втому,
І по сходинках цього життя з ким ти поруч
 пройдеш,
З ким ти дихати будеш одним нерозбавленим
 димом,
Поспішати з роботи, чекати отих вихідних,
Щоб відчути, що поруч по-справжньому
 рідна людина –
Та, яку щастя бачити знову у дверях
 вхідних….
Озирнися, почуй, усвідом, що насправді
 важливо.
Подивись, в ім’я Духа Святого, і Сина, й Отця,
Я тобі посміхаюсь, а значить, усе ще можливо.
Світ іще не завершено. В ньому немає кінця.

2
Поверни собі світ. Ти ж розгублений, злий
 і бездомний.
Не тверезий, не п’яний, шукаєш
 у келиху дна,
Та ніяк зрозуміти не можеш – той келих
 бездонний.
В глибині його тихо дріма наша спільна вина.
Ти нічий, ти тепер і самому собі не належиш.
А яким ти був сонячним зовсім недавно,
 згадай.

Ти вночі знов і знов атакуєш всесвітню
 мережу,
Ніби десь там у ній заховався твій
 втрачений рай.
Не зникай! Ти потрібен мені – це константа 
 незмінна.
Ти для мене єдиний і рідний – це теж
 назавжди.
Так, я горда, й життя не поставить мене
 на коліна,
Та тебе я прошу – не зникай, я благаю –
 не йди!
Ти і сам – цілий світ. Поверни собі сонце
 і світло.
Відчини свої вікна і серце своє відчини.
Я до світу без тебе не звикла і, мабуть,
 не звикну.
Ти і сам – цілий світ, і у тебе обличчя весни.

3
Світ іще не завершено. Як переоране поле,
Він порожній і чорний, розбитий,
 зруйнований вщент.
Вже розтали сніги, і земля
 неприборкано гола,
І із неї от-от проросте мій прихований щем,
Що весна перетворить на неподаровані
 квіти,
І нестримне життя посміхнеться нам прямо
 в лице.
Чуєш, все ще можливо. Самі ми творці
 свого світу,
І у ньому нам жити, тож будь обережним
 творцем.

* * *
Я гадаю, де ти і з ким
У вечір Страсної П’ятниці.
Десь, певно, досі печуть паски.
Їх солодкий запах у повітрі тягнеться.
Я спалила усі мости,
Та один залишився непоміченим.
І вечірнім золотом сяють хрести
Того храму, де ми з тобою повінчані.
Я пройду під теплим дощем
Під твоїм вікном і залишусь сухою.
Тільки в серці вже звичний щем
Ледь зачепить краєчок того сувою,
У якому два наших життя –
Переплетені, зрощені, та не накладені.
У минуле нема вороття.
Золотяться хрести, і пахне ладаном.
Десь, певно, печуть паски,
Та без тебе моя не освятиться.
Я гадаю, де ти і з ким
У вечір Страсної П’ятниці…

Ïîåç³ÿ
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МИТЬ

Як зупинити мить, що утіка
І метеором губиться в блакиті?
Недоціловані, швидкопрожиті
Дні одпливають, мов гірська ріка.

Весни буяння жити заклика!
Що сховане у древньому санскриті?
Похмура вічність ділиться на миті – 
Нікого у безсмертя не пуска…

Тому душі вітаю воскресіння!
Коли довкола обступа цвітіння,
Я не шукаю тиші між узбіч.

Як серце розпашіле заспокою?
Уже спішу ракетою швидкою, 
А мить коротшає щодень, щоніч…

ЛЕЛЕЧАТА

В лелечому гнізді на хаті,
Вмостившись біля димаря,
Лиш вранішня сяйне зоря,
Голодні плакали малята.

Лелека-батько (з ним ж – мати!)
Приносив жабку, пічкуря.
А ми, погризши сухаря,
Лелечі слухали сонати…

І раптом птахів як і не було.
Від несподіванки здригнулося село:
Куди з гнізда поділись лелечата?

А ми тоді – нещасні і малі, –
Шукали пташенят по всім селі,
А їх зварила дітям інша мати…

ЖОРНА

Нашвидку іще дідом змайстровані,
В повоєннім служили селі.
Зупинялися ночі згорьовано,
Поки випече мати хліб.

Клопоталася: – Як дожити,
Вже кінчаються й сухарі! –
Скупо міряла пригорщу жита,
І скрипіли жорна старі.

Надривалися руки дитячі,
Ніби жаром долоні пекло.
І лягала роса щемляча
Борозенкою на чоло…

Зрозуміть я в дитинстві не міг,
Чому сіявся борошном сніг…

ЛЕВАДА

Вихрастий хлопчик на леваді
Пасе корову. І дядьки
Веселі крутять цигарки,
Почастувати хлопця раді…

Вони всміхнуться незлорадно,
Як забухика. І глевким
Шматком на березі ріки
В обід поділяться, як з братом.

Де батько?.. І про що він мріє,
Той хлопець?.. Кожен пожаліє –
Хто ягід дасть, хто тютюну…

Скажу сьогодні без гордині:
Себе впізнав я в тім хлопчині,
Свого життя важку ціну!..

Іван Перепеляк – поет, прозаїк, драматург, очільник 
Харківської обласної організації Національної Спілки 

письменників України (з 1993 року).
Народився 7 листопада 1943 року в с. Оболонь Семенів-

ського району Полтавської області. Закінчив філологіч-
ний факультет  Харківського університету. Заслужений 
діяч мистецтв України, почесний професор Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету, 
почесний доктор наук Харківського на-ціонального педа-
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ПОКАЯННЯ

Я завинив – у чім? Прости, о Боже!
За віщо каюся – не знаю й сам…
Чи збавлюсь од гріха? Хто допоможе?
Яка дорога приведе у Храм?

Я каюся! Не каються убивці…
Я каюся! Але ж мовчать вожді.
Оглянься на криваву косовицю,
Почуй хоч зараз, як не чув тоді…

За що гріхи на обважнілу душу,
Хіба щоб кровоточила душа?
О Господи, за що каратись мушу,
Кого мій крик у світі потіша?..

Схитни в своєму Храмі безгомінь:
Й не сплутай грішне з праведним – амінь!

СПОГАД 1944 РОКУ

1
“Ну що ти мнешся? – мати. – В чому справа?
Вівчарки шастають, сховайся у хліві!” –
Тоді так звані “військкомати польові”
З енкаведистами розпочали облави.

– Всіх беремо – завтра на фронт відправа! –
То марно, що нема ще клепки в голові,
Аби рушницю міг тримать!.. І вартові
Безвусих юнаків підштовхують лукаво:

– В окопи вас, щоб не байдикували!
Вошви й корости буде там немало,
Ушкварите на міннім полі гопака…

Й на фронті навіть (те чудним здавалось)
Німецькі офіцери дивувались:
– Хто смів послати в бій такого дітвака?!.

2
“… українофоб, “залізний маршал” Жуков

разом з головним катом СРСР Берією
1944 року видав наказ про виселення всіх

українців у віддалені райони Союзу”.
З газет

“Чем больше погибнет предателей-хохлов,
Тем меньше их перевозить в Сибирь придется”…
Все ясно, що “залізний маршал” мав на думці
У документах, котрі я знайшов.

Отак страшна мені відкрилася “любов”!
Ну як тут, батьку, бути без емоцій?..
Невже це на твоїй священній похоронці
Пролита марно українська кров?

Давно вже над тобою чорне сонце.
А що на тому світі ти знайшов?
Мовчиш, не відаючи злих намов,
Бо значишся для нас у охоронцях...

А міг би ти податися в Канаду – 
Тоді б не розповів я цю жорстку Правду…

ЗЕМЛЯ

На березі чужому. Ув імлі
Моя сховалась білостінна хата.
Уже губилися у буднях свята, –
Знайшов я грудку рідної землі…

Збудилась іскра, що жила в золі,
Дихнувши пахощами рути-м’яти.
І я збагнув свою найтяжчу втрату,
Відчувши солодь теплої ріллі.

О, квіт землі. І обійма тривога.
Його ніде не бачив я такого,
Як у своїй полтавській стороні.

– Це наша, хлопці! – і розкрив долоні,
І сльози душу пропекли мені,
Як землю цілували з Оболоні!

КУБА. КАРИБСЬКА КРИЗА

Команда окопатись до світанку,
Поки злетять ворожі літаки… –
І капітан, донині говіркий,
Забрів по шию у глуху мовчанку.

Не встигнули ще викопать землянку,
Коли долинув гул звіддалеки…
В чужій землі померти невтямки
Здавалося, і ось вже в лихоманку

Зненацька кидає когось із нас.
Перевіряємо боєзапас.
І відповзає чорний вуж тривоги.

У горах близько ми були до неба.
І, може, навіть думав хтось про себе:
“Це ж треба – я лише за крок від Бога!..”

КОРАБЕЛЬ “ПОЛТАВА”
В ГАВАНСЬКОМУ ПОРТУ

Кораблів тісняться каравани,
Що прийшли за тридев’ять морів.
На причалі сонячнім Гавани
Я між них свою “Полтаву” стрів.
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– Здрастуй, рідна! Скільки днів між нами,
Бурями розведені мости! –
Я стою й бентежними руками
Гладжу алебастрові борти.

Завтра в путь… Для тебе це вже звично –
Йти у пекло штормів атлантичних
У нові незвідані краї,

Де напосідають грози стрічні!..
Я стою на березі тропічнім,
Та з тобою якорі мої!..

ГЕН БЕРЕГ ТВІЙ НА ОВИДІ СЛЬОЗИ…

– “Агов!” – закличе, як підбита птиця,
Отерпло у глухій далечині.
На обрій заспішили позивні,
Читаючи автограф блискавиці.

– “Агов, агов!” – Не стійте в стороні!
Вже реї тріснули, немов суха ялиця.
Горіхи розсипає громовиця:
Що в цьому пеклі припаде мені?

Над хвилею, неначе в прірви скраю,
О доле, потерпи ще – закликаю,
Ген берег твій на овиді сльози!..

Терпи, терпи – і завтра сонце стріне.
Умий лице у теплому Гольфстрімі
І витри очі хмарою грози!

НОСТАЛЬГІЯ

Так зимно у палкій тропічній ночі!
Ніщо мене отут не зігріва.
Під вікнами морозить сон-трава,
І квіти розквітають неохоче…

Так засмутилися мої слова,
Неначе хтось їх крадькома зурочив.
Привиділись у джунглях поторочі
І що в Стрільця порвалась тятива…

Тепер у хащах відшукай ізгоя:
Вчорашній день обнявся з гіркотою,
І жаром не пече гарячий мак.

За ніч знудилися глухі савани,
І якорі, і хвилі в океані…
І під сузір’ям Козерога ти – моряк!

ЕКВАТОР

З екватора у світ я крикнув: – Мамо!
Тут сонця, як у нашому селі.

Веселі прилітають журавлі,
На небесах друкують телеграми…

Як бубни наші, гупають тамтами:
То джунглі закликають звіддалік.
На цьому березі, мов на Сулі,
Лягли хмарки блакитними мостами.

А ти не віриш: то земля чужа!
І все питаєш: “Де ота межа.
Яку іще не встигли розорати?

Коли про все напишеш ти мені?..”
Я відкладав усі листи сумні,
А про мою печаль вгадала мати!

МАТЕРІ

Ласкавим усміхом, весняною зорею
В долоні найрідніші упаду.
Я, долею просвітлений твоєю,
Беру в дорогу щастя і біду.

З твоїх очей – із сивої криниці –
Усю печаль я виберу до дна,
Знов смуток зацілую у зіницях,
Що горе залишило і війна.

Для світла я віконниці відкрию,
Прийшовши в тиху днину й буревій,
Твою жалобу, мамо, розумію:
Так рано став землею батько мій!

Зігрій мене у сяйві доброти
Й зніми найтяжче із душі: “Прости!”…

ДІД ГРИЦЬКО

По господарству в нього всюди лад.
І є що випить, є що закусити.
Він у селі був трохи ворожбитом,
І всі казали, що не верхогляд!

Не кидав своє слово невпопад.
І хоч не часто я бував з візитом,
Затято він повчав і діловито:
“Не відступай, як наступає гад,

Котрий відверто зневажа Вкраїну.
І її слово, й пісню солов’їну,
Готуючи таємно рішенець!..”

Дід не казав нікому про обиду
І про політику багато відав.
“На крок відступиш, – твердив, – то й кінець!..”
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ДОРОГОЮ НА ГОЛГОФУ

 Шукаю на Вкраїні України!..
 Андрій М’ястківський 
Так хто ми є, озвіться, українці!
Чом так живем? Огляньмося довкола, –
Не радістю поділимось, а болем,
Що за століття сповнив нас по вінця!

У рабській ми конаємо загінці,
Вигнанці на своїй землі звідколи.
В залізо закувати нашу Волю
Московські піднімаються ординці…

Де лицарські сини, чи їх немає?
Перевертнів лише собача зграя,
Де брат за кістку загризає брата.

Воскресніть із гріхів, просніться, люди!
Вкраїну свинопаси та іуди
Вже на Голгофу повели для страти!..

ВОГНИЩЕ В СТЕПУ. ОБОЛОНЬ

Тулюсь до вогнища, від ночі одвернувшись.
А гіпнотичний палахкий вогонь
Гарячим світлом припада до скронь
Й неначе обніма нечутно душу.

Це поле сумнооке – даль полинна…
Чи ще в землі метал не перетлів?
У віковічній пісні журавлів
Звучить щось таємниче і билинне…

Кочують тут вітри із первовіку
І хмари, наче мажі чумаків.
Прислухайся – і вчуєш дзвін підків,
Постануть гострокуті ханські піки…

У Січ зруйновану збігаються плачі…
Я знов при плузі, як і при мечі!!!

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА

1
Невже з людини може бути тільки й діла,
Щоб продавати, купувати, воювати?..
Чи (що ще гірше) увесь вік бенкетувати
Й при цьому інших ще повчать зарозуміло?..

Щоб задоволення шукать лише для тіла,
У празників медових вічно гостювати,
Й не мати часу душу лікувати,
Яка од смороду життя закіптявіла?..

На воза без коліс ми стаємо вже схожі,
Бо дбаємо частіш про чоботи – не ноги.
Владику ж плоті – душу – хто нам допоможе

Очистить од гріхів, – щоб стала перед Богом
На злотом кутому престолі як вельможа?
Всього багато в нас, лише душа – убога…

2
… Є, правда, в нас душа, але така,
Як ноги в паралітика – примхлива,
Розслаблена, смутна і боязлива,
А ще і заздрісна, і жадібна, й мілка…

Нічим не задоволеній в житті
(У тім числі й самою вже собою),
Стає їй часто зимно і весною,
Потопленій в буденній гіркоті.

Не забувайся у достатку-злоті
Тоді, як інші мокнуть у болоті,
У мороці знайди вогонь духовний!

А ще не плач за втраченим щораз,
Бо як настане твій останній час,
Чим зможеш пояснити шлях гріховний?..

3
Подяка щира Богові за те,
Що він зробив потрібне нетрудним,
Трудне ж нам непотрібним… пілігрим
Доводить всім це твердження просте.

Воно потрібне кожному. Пусте
Життя без нього. Й навпаки – із ним
Неначе шестикрилий херувим
На тебе сяйво розлива святе.

Так легко буть щасливим! Царство Боже
Найперш у серці! Хай це знає кожен,
Духовну обираючи орбіту.

І ти, якщо щасливим хочеш бути,
Старайся не в багатстві потонути,
А мати душу, щирістю зігріту!..

4
Якщо в обіймах щастя хочеш жити –
Його в чужих країнах не шукай,
А посели в душі свій власний рай,
Щоб в мороці доріг не ворожити…

В людей добром ділитись не прохай
І перед сильними не смій тужити!
Перш ніж маєток дорогий купити,
Ріши – це треба чи, як є, нехай?..
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Ізліва вправо – щастя амплітуда,
Але воно потрібно всім і всюди,
Дорога через душу йде пряма,

Долаючи похмурих днів облоги,
Щастя, щастя, – ти завжди від Бога
Й усім завжди даєшся задарма!

5
Пізнай себе самого – як причастя,
Сміливо в царські увійди чертоги!
Пізнаючи себе, пізнаєш Бога,
А це і є найбільше в світі щастя.

Себе пізнавши, ти мов зійдеш вгору,
В своїй душі побачиш Царство Боже,
Душі скарби, набуті вже, примножиш,
Повернеш зіркість гинучому зору…

Тепер ти наче вирвався з в’язниці.
І, Духом Божим сповнений до краю,
Ти розкошуєш, наче в стінах раю…

І сонцем повниться твоя світлиця…
Чим більше пізнаєш себе самого,
Тим більше наближаєшся до Бога!

6
Так, ми вивчаєм сонячну систему,
Але у найдавнішій із усіх
Системі духу – що, немов горіх,
Тверда, – чомусь не бачимо проблем.

Ми вже давно спотворили свій розум
Й пізнать не намагаємось те,
Що нам любов’ю в небесах цвіте
І взимку на пекучому морозі…

Але чи не пора спиниться,
Аби не потонути в багновиці,
І у собі пізнати Божий Дух?

Він випроста думки твої до неба,
Й свідомість зцілить від хвороб, як треба,
Він – Цар душі – вітає відчайдух!..

7
Ти вічно невдоволений усім:
Бурхливим часом, у якім живеш,
Країною (щодня її клянеш!),
Тож привидами повниться твій дім…

Ти кажеш: світом правлять крутії,
Від того й зупинився на межі.
Куди не глянеш – всі тобі чужі,
І непотрібні здібності твої…

Нічого не досяг ти у житті,
Хоч гострі обминав завжди кути.
Не можеш, як завжди, себе знайти
І тонеш буденній суєті!..

На долю скаржитись в житті негоже,
Відкрий в душевних муках Царство Боже!

8
У лихоманнім золотому блиску
Втрачає глузд і сліпне білий світ.
Століття ж, перевершивши ліміт,
Кладуть нові надії у колиску.

Але давайте придивімось зблизька,
Замислив що сучасний неофіт,
У котрого на золото – пристріт,
Тому й пускає в хід він вовчий вискал!..

Яка ти, доле, з золотим крилом?
У почестях ти змішана зі злом,
Якого все сильніша червотока.

Й за горло вже хапає ненасить.
Спинись в своїм авралі хоч на мить,
Знайди в житі божественне й високе!

МИКОЛА ГОГОЛЬ

1
“Бросьте, в самом деле, Кацапию,

да поезжайте в Гетьманщину. Я сам 
думаю то же сделать и на следующий год

махнуть отсюда… Для чего и кому мы 
жертвуем всем? Едем! В Киев…

… Влюбился же ты в эту старую, толстую 
бабу Москву, от  которой, кроме щей
да матерщины, ничего не услышишь”.

 Микола Гоголь –
 Михайлові Максимовичу 
Туди – у Київ, про який я мрію
Давно, де дух святий старовини!..
В прекрасний Київ – геть від чужини!
Наш Київ, а не їхній… Там в стихію

Життя нового упірну й зумію
Добро комусь зробить! А там весни
Діждусь та назбираю дивини,
Й пісні вже видам тут, а не в Росії…

У Києві немов з роси й води
Я відроджуся і нові труди
Воздам на вічну славу України!

Прощай, Санки-Петербург, я весь горю
Бажанням, що, як є, перетворю
Цей град на українськії Афіни!
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2
“Я восхищаюсь заранее, когда

воображу, как закипят труды мои
в Києве. Там я выгружу из-под спуда

многие вещи, из которых я не все
еще читал…”

 З листа Миколи Гоголя 
 до Олександра Пушкіна
Тут дні мої похмуру – я жду на переміни…
І, мабуть, скоро, друже, тобі скажу:
 “Прощай!”
У Києві чека мене новий врожай, –
Там допишу свою історію Вкраїни!

У Петербурзі я пропахти нафталіном
Не хочу, тож спішу, де мій насправжній рай,
Там покладу в трудах своїм печалям край,
В діяннях оновлюсь, мій друже, неодмінно!

Я буду жить вільніш, не кривлячи душею.
Забуду болячки, бо південь – панацея!
Одлипне назавжди хохлацький мій лишай…

У Київ! Так, туди, звідкіль моє крещендо!
Де я знайду нові пісні, казки й легенди.
Заждалась ненька вже! Тож, друже,
 прощавай!..

УКРАЇНСЬКІ ГОМЕРИ

Пам’яті розстріляних
українських кобзарів

1
– Роти заткнути і вдягнуть окови,
Аби не скиглили оці приблуди!..
Усіх розстрілювати без слідства й суду! –
Немов на звірів почалися лови.

– Горе-співців відправити “на дрова”,
Щоб на базарі не несли облуди
І про козацтво не стогнали всюди,
Яке не варте доброго й півслова!..

Старі й сліпі – ніякі не заброди!
Вони – співці, що вийшли із народу
І для народу завжди служать гідно!

Вкраїну не втопили у багнюку!
“Ах, так, – більшовики підносять руку, –
Тоді й народ такий нам не потрібний!..”

2
Спів кобзи – це ковток води у спеку.
Коли козацький марш в дорогу кличе,

Для ворога ж ця пісня бунтівнича 
Страшніша за найбільшу небезпеку…

Це січового романтизму клекіт,
Що в будні увірвався войовничо,
Щоб Україну знову возвеличить
І людям показать московське пекло…

Та тут Москва: “Потрібні переміни!
Не буде закобзарення Вкраїни, –
Пора нове мистецтво розколошкать,

Поки під серцем гріє оковита!..
Минуле кобзарям не воскресити –
Хай краще всіх повеселить гармошка!..”

3
Тупі, хоч владні, заздрісні людці
На лірників накинувшись кагалом,
Недоносками їх і скигліями називали –
Надто в поемі з назвою “Сліпці”1…

– Які вони гомери? – обідрані старці,
Час скинути усіх із п’єдесталу!
Нум свистом їх пригостимо трипалим,
Щоб зір не муляли ці мудреці!..

– Ні, ні – це ж наші козаки! – підвівся
 не пліткар,
Вони Історії роздмухують пекучий жар,
Знімають із очей страшну облуду

І відкривають часом долі пустоцвіт,
І гіркоту надій на цей брехливий світ!..
Співайте й мудрості навчайте, добрі люди!

4
В архівах КДБ не віднайти –
На попіл там зітліли документи…
Понищено всі свідчення дощенту,
Як убивали кобзарів кати.

Та люди узялись розповісти,
Що виробляли сталінські агенти,
Як і підступно, і безпрецедентно
Вони могли співців підстерегти…

Хто відав, що задумав чорний світ
– (“в Москву збирайтесь на кобзарський зліт,
Там Сталін власноруч відчинить двері!..”)

Хто на могилу ждав тоді сиру?
…Під Харковом у темному яру
Всіх українських стратили гомерів…

1 Поема “Сліпці” Миколи Бажана
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ВІДПОВІДЬ

Хотілось вам за чийсь рахунок жити,
Але тепер попийте власну кров!..
Чи ні?.. Моєї захотіли знов?
Оно як заходились норовити!

Ще й пригадали братскую любов, 
Якою гидували дорожити.
Казали: “Нам нікому не звільнити
Од спільно придбаних оков…”

О будьте прокляті! Хай запала ганьба
І спалить душу кожного раба,
Лиш зважиться він ще колінкувати!

Для чого кличете під свій вінець –
Аби по швидше я знайшов кінець?
Тоді вже краще серце розрубати…

ПАВЛО ПОЛУБОТОК

В моєму серці плаче Україна,
За неї я готовий і на смерть!
Гарячим духом сповнений ущерть,
Іду сміливо у кубло зміїне…

Перед царем не стану на коліна
І Меншикову в очі плюну: “Геть!”
Йду напролом – хай доля шкереберть,
Щоб вольності не звідали руїни…

За це і посадили в каземат,
Де знов мене огнем гартує кат,
Радіє, як в тортурах я конаю.
Поки козацтво вигострить шаблі,
Любов-невольницю до рідної землі
У злото-срібло я переливаю…

ІВАН МАЗЕПА

Рятуйся, ненько Україно! Цар Петро
Готується тебе четвертувати – 
Правобережжя королю віддати,
А потім запалити і Дніпро.

Ще хоче на чолі твоїм тавро
Поставити, щоб вольності не знати…
Москва взялась зучора гендлювати,
Показуючи всім гидке нутро…

“Сойди с дороги!” – підступа заброда.
А як же Переяславська угода,
Чи вже вона зробилась як лишай?

Забудь її! Й козацтва більш не знати –
Всіх козаків у рекрути віддати.
Йди к шведу, Україно, чи вмирай!

ПИЛИП ОРЛИК

Не маю де я голову схилить:
Я став ганьбою й світові, і людям…
Блукаю світом я, немов приблуда, –
Шпики московські ладні розчавить,

З лиця землі зітерти! Тож щомить
У Вроцлаві і Кракові – повсюди –
Пече тавро ненависне огуди,
З яким судилось вже до смерті жить,

Що я, мовляв, Мазепи спільник, бунтівник!..
І марно мій луна в Європі крик:
Де ж дух січовиків – чи вичах, що не чути?..

Із ними б тісно став плечем я до плеча
Під сонячно-небесним знаком пернача, 
Щоб знову приспану Вкраїну сколихнути!..

ОТУТ ЗРОСТИВ Я ЖИТО – НЕ КУКІЛЬ…

Безсмертний степ, як материнська пісня.
Весь день в роботі мій гарячий кінь.
Яке роздолля!.. А широчінь –
Вона була до мене, буде й після.

Я тут ступив у далі благовісні,
Ударить дзвін – в земну ввійду глибінь…
Світитиметься ранків голубінь
У рідній Оболоні нині й прісно.

Хвала весні і сонцю! Знов мені
Іти у нескінченній борозні,
Де дід і прадід зморено ходили.

Отут зростив я жито – не кукіль!
І пісня починається звідціль –
Землі моєї первоцвіт і сила.
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ВОГНЕПАКЛОННІЦА 

“Агню, паддай агню!” –
Мне дзед-каваль з нябёс даваў урокі,
Калі я падала ў знямозе на зямлю,
Калі з аўчынку быў сусвет шырокі.

“Агню, паддай агню!” –
І хлебам дыхала духмяна паддувала.
Я гэтыя ўспаміны бараню,
Ад ворагаў-вятроў ў душы хаваю.

Мой дзед-каваль каваў само жыццё
І гартаваў імгненні і гадзіны:
“Паддай агню, не падай духам, Іна,
І кожны дзень прымай, як адкрыццё”.

* * *
Прачнуўся ў снежні майскі хрушч.
Хіба не дзіва?
Ён перайшоў часоў мяжу
Адзіны.

Як прарастае дзень і лес
З жыцця і смерці,
Той хрушч з нябёснай печы злез –
Да сэрца.

З якога свету пераход,
З якой старонкі?
Званы-дарогі сотні год
Спяваюць звонка.

На падваконні ліст жывы
Вусамі круціць,
Замову ён прынёс травы
Ад люці.

* * *
Поўня. Вялікае неба
Свеціць зарой адчайнай.

Стане ракою глеба,
Ўздыме ільды плячамі.

Зорцы свяціць паўночнай,
Радавацца, што жывая.
У крышталёвыя ночвы
Падае ключ ад Рая.

Я ухаплю надзею
Спраўнай сваёй рукою,
І адшукаю дзверы,
І паплыву ракою...

МУЗЫКА

Тады чужое робіцца сваім...
Л. Дранько-Майсюк

Калі чужое робіцца сваім,
Ты мне заграй, заграй на акарыне,
Бо я, унучка вешчага Скарыны,
Жыву далёка ад сваёй зямлі.

Я палячу на поўнач. Зарапад –
Заручнік хрызантэмавых мелодзій.
Заграй на акарыне, любы брат,
І можа сэрца хрызантэму ўродзіць.

Лячу да Полацка, ён мой Ерусалім,
І адчуваю: кветка прарастае...
Тады чужое робіцца сваім.
Іграе акарына. Спіць Палтава.

ДАРОЗЕ

1
Сівее нітка стомленых дарог.
Мне дарагая кожная. Да сэрца
Дарогаю нам дакрануўся Бог,
Ля вогнішча прысеўшы, каб сагрэцца.

Душу сваю ратую, як магу,
Малітвай, вершам, проста добрым словам.

Інна Снарська (Дідик) народилася в місті Полоцьку (Біло-
русь). Закінчила Новополоцький політехнічний інститут 

і Полтавський державний педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка. Живе в Полтаві. Працює редактором те-
лебачення обласної державної телерадіокомпанії “Лтава”. 
Автор близько 150 телевізійних передач і документальних 
фільмів. Член Спілки письменників Білорусі, Національної 
спілки письменників України, Національної спілки журна-
лістів України. Лауреат літературно-мистецької премії 
імені Василя Симоненка. Автор поетичних збірок “Пацер-
кі”, “Пачакай, мая птушка…”, “Лясная панна”, “Кветка 
гарынь”, “Дві землі – дві долі”, “Вересові пісні зорі”. Вірші 
пише переважно рідною білоруською мовою, та є в її творчо-
му набутку й україномовна лірика. Поезії Інни Снарської пе-
рекладалися польською, російською, румунською, англійською 
та українською мовами.
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Дарогаю брыду, іду, бягу
І зноў вастру жыцця свайго аловак.

2
Ля ног лягла дарога шчанюком,
Ступні казыча, ў вочы заглядае.
Было заўжды так на рагу вякоў,
На ростанях трывожных небакраю.

Я пабягу па ёй, я палячу,
І вылечу душу сваю дарогай.
Свой лепшы верш дарозе прысвячу
Шчаслівай і самотнай, доўгай-доўгай.

Усе трывогі звяжа паяском,
Усе сумненні і вузлы развяжа.
І ўспомню я гасцінны, цёплы дом
Багаты Богам, праўдаю сярмяжнай.

Я сяду на драўляны ганак свой,
Як у дзяцінстве абдыму бабулю...
І паляціць зямля няўлоўнай куляй
Цераз сумёты вечнасці сівой.

* * *
Ах, вёсачка Сястронкі,
Дзіцячая старонка,
Сунічная старонка
Маёй лясной душы.
Ты адляцела птушкай
У залатыя пушчы
І засталася сушчай
І сёння і заўжды.

* * *
Ухаплюся за зямлю,
За шаўковую траву,
За сівыя кавылі,
За казюрку у раллі,
За клубнічны вус даўгі,
За барвінак дарагі…
Ухаплюся за зямлю
І адчую, што жыву.

* * *
Наталяю душу цішынёй,
Цудадзейным лясным адварам.
Адрастаюць крылы. Анёл
Мне зёлкі духмяныя варыць.

Ён вартуе маю цішыню
І лісце старое паліць,
Канюшынаю ўкрые зямлю
І кветку падорыць на памяць.

Паляцець бы… “Дык не шкадуй,
Што было, што збылося, што будзе…”
Мой Анёл жывую ваду
Крыламі студзіць.

ПАЭТАМ

Мы – дрэвы, бяссонныя дрэвы.
Далей і далей ад зямлі
Ляцім пад шалёнства мяцелі,
Пад міты шаўковай травы.

Мы – дрэвы. Пішыце лісты нам
На крыльцах сівых матылькоў,
На павуцінках асенніх,
На лапах галодных ваўкоў.

Далей і далей ад карэння...
Мы прагнем, як волі, нябёс,
Ды цяжка нам стаць на калені,
Прыняць адзінокі наш лёс.

І цяжка, і позна вярнуцца.
Галінкаю стыне рука,
І не дае азірнуцца
Кара, лубяная рака.

ЖЫЦЦЁ

Стамлённыя рукі, жывая і звонкая гліна...
А неба высока, а сэрца глыбока. Хвіліны
Ляцяць зарападам да сэрца, на самае дно,
І дзень дагарае, і п’е залатое віно.

Народзішся з гліны і ў гліну калісці вярнешся.
А сэрца? А сэрца натоліцца вершам,
І траўнем чаромхавым, вераснем
 жоўтагаловым.
А сэрца застанецца босым і шчырым словам.

* * *
Не щастить, не щастить,
Сумно, Ангеле мій милий,
Нас карає не блакить
І не сивий клен похилий.
Нас карає не трава
Перед холодом слабкая,
А лихая голова...
Каюсь, Ангеле мій, каюсь.

ОСІНЬ

Полетіло, полетіло
Моє листячко на південь,
Моє листячко невтомне,
Моє листячко жертовне.

– Листя! Листя!..
– Га-га-га!..
Була милому слуга
До шовкової постелі,
До холодної купелі…
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Бігла осінь за село,
Ії плечі замело,
Ії коси забілило,
Лиш уста, мов кров, горіли…

* * *
Калино, не кляни мене,
Залиш мене на милість серця,
Я вип’ю день до сліз, до денця,
Як ніч помре, як ніч мине.

У сильних хліба не прошу,
Мені б залишить тільки волю,
І вкриє ранок спалах болю:
Це я над прірвою кружу.

* * *
Ти без гріха?
То кинь у мене камінь.
Розтрощена, зневірена –
Змовчу.
Кохання наблукалося світами,
Напилося отрути досхочу.
О мрійниця,
О срібнокрила птаха,
Душе моя,
Прости мене, прости…
І відпусти знеболену від страху,
Знедолену вагітніть і цвісти.
Не відчувати.
Не жаліть.
Не плакать.
Пошерхлі губи.
Стіни.
Мова тіл…
І камінь той,
Який чекає знака,
В безодню ночі голубом злетів.

* * *
Вже летять на південь клени
І птахів беруть з собою.
Тільки сад мій все зелений,
Стільки в ньому ще любові.
Від печалі до світанку –
Слід зими від люті чорний.
Сад мій – яблуком останнім
Соковитим і безсонним.

* * *
Я віршів не писала про любов
давно-давно.
Вже виросла черешня
на золотих слідах твоїх прийдешніх.
А поки ніч, і крук,
і тільки ніч.

ЗАВІРЮХА

А морозам і не страшно:
Не горіли – горювали,

На землі давно не нашій
Ми з тобою царювали.

Завірюха, завірюха...
Б’ється серце в тілі вовчім.
Ти пісень її не слухай
Проти ночі.

СВІТЛО І ТІНЬ 

Був ти сонячним
птахом-соколом,
я ж імлою вкривала степ.
І не ластівка, 
і не лагідна,
і не вільная,
все ж ... твоя.

* * *
Так пізно, так пізно, так пізно
Вовчиці лісом кружили,
Так ніжно, так ніжно, так ніжно
Сніг засипав ожину.

То, може, остання ніжність,
То, може, останнє щастя,
Він цілував їй ніжки
І золоті зап’ястя.

“Так гаряче, сніже-сокіл...” -
Їй завірюхи до трясця.
І сосни, і сосни, і сосни,
І золоті зап’ястя.

ПОЕТУ

На ноги встав – зорю дістав,
І ніч змаліла.
Горіла за селом верста,
А тінь марніла.

Хранитель втрачених пісень,
Правічних казок,
Цей ліс воскрес, хвала весні,
Із нами разом.

І там, де осінь не біда –
Зима не туга.
То не роки – вода, вода,
Барвиста смуга.

Тепло із наших двох долонь –
Оця планета.
Гори, палай, не охолонь
Рядок поета.
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“ГАРВАРД”: КОРАЛОВЕ СОНЦЕ

Вітраж

Джеку

SI VIS AMARI, AMA1

22 червня, неділя.
– Алінко, а ми живемо з відставанням у 

три дні… – Олег замислено відривав від на-
півсхудлого настінного календаря жовтуваті 
листки. – Сьогодні вже двадцять друге закін-
чується, а ми застрягли ще на двадцятому…

Справді… Тільки не ми, а я застрягла… 
Помивши чашку після чаювання, Олег 

пішов до кімнати: ось-ось  почнеться фут-
больний матч італійців з іспанцями, і видо-
висько такого рівня пропустити неможливо. 
Тож мій фанат спорту й здорового способу 
життя вже більш як півмісяця насолоджу-
ється чемпіонатом Європи... Однак час від 
часу я ловлю на собі його допитливі погляди 
то сталево-сірих, то волошкових (залежно 
від освітлення) очей... Що ж... Моє сумління 
поки дозволяє витримувати ці погляди... 

Залишившись наодинці зі своїми гаря-
чими спогадами й охололим жасминовим 
чаєм, я взяла відірвані листки. Так... Що 

тут у нас було? Ага, ось воно. Читаю харак-
теристику дня в “місячному календарі”: 20 
червня, п’ятниця –  “Всесвітній день бі-
женців”... О, це точно. 

...Я не знала, куди бігти-тікати – від себе, 
від своїх почуттів до Тебе, які затопили мене, 
як цунамі, накривши з головою, забивши по-
дих, потьмаривши сприйняття реальності, – я 
не могла тоді виїхати з нашого маленького 
“Гарварду”, не побачивши Тебе – можливо, 
востаннє за це літо, а без цього – знала, що не 
дотягну до осені, до вересня, коли Ти знову 
з’явишся в нашому провінційному містечку, – 
тому, втративши рештки жіночої гордості, я 
“діставала” Тебе дзвінками, а Ти був зайнятий-
заклопотаний-перевантажений парами й на-
гальними справами (бо мав від’їжджати вве-
чері до свого старовинно-гонорового Львова, 
а звідти – за кордон, де на Тебе й Твою нову 
поетичну збірку, на майстер-класи для моло-
ді вже чекали)… Тобі явно було не до мене, 
але вроджена чемність і делікатність не до-
зволили Тобі “послати” мене подалі, через що 
я й заявила, що чекатиму на Тебе, доки Ти не 
звільнишся, – для приватної розмови… 

* * *
…Я навіть не уявляла, що то буде за 

розмова… Єдиною зачіпкою було прохання 

Галина Вокальчук – науковець, педагог, літератор. За-
кінчила філологічний факультет Рівненського педаго-

гічного інституту (1981), працювала вчителем української 
мови та літератури в ЗОШ № 1 м. Рівного (1981–1984), ви-
кладачем сучасної української мови в Рівненському держав-
ному  гуманітарному університеті (1984–2006). Доктор фі-
лологічних наук (2009). Авторка понад 60 наукових праць, 
з-поміж яких – три монографії. Керівник Інтернет-проекту 
“Неолог –ХХІ”. Відмінник освіти України.

Із 2006 року – доцент кафедри української філології 
Національного університету “Острозька академія” – 
славнозвісного навчального закладу, відродженого в добу 
нашої державної суверенності. Неповторна аура древ-
нього Острога, за словами пані Галини, потужно стиму-
лює до науки і творчості. А основна ідея пропонованої 
тут її повісті зводиться до сентенції, висловленої По-
етом: “Щасливий той, хто бачив мрію, але не доторк-
нувсь її…”. Тож “Гарвард…” – це своєрідне Подячне Слово 
Острозькій академії – енергетично світлим, залюбле-
ним в українство людям, із якими пліч-о-пліч працює, і 
талановитим спудеям, яких навчає.

1 Якщо хочеш бути коханим, [сам] кохай (лат.).
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Валечки нагадати про те, аби Ти проштовхнув 
її рецензію на Твою збірку в якийсь солідний 
журнал. Свого всемогутнього благовірного 
вона принципово не хотіла просити: хоч-не-
хоч, а Валюсі, незважаючи на високий статус 
“жони нардепа”, зараз доводиться продря-
пуватись у цім житті самотужки, з кров’ю 
викорінюючи з себе комплекс сірої мишки, 
так майстерно прищеплений їй її ж коханим 
Зайчиком, доводячи всім (а найперше – самій 
собі) свою самодостатність і бодай професій-
ну значущість. 

Чоловік Валюськи – не просто таланови-
тий, а – Богом цілований фахівець. Він – сто-
матолог, власник найкращої в місті елітної 
клініки, куди простому смертному годі втра-
пити. Працюють у нього першокласні ліка-
рі, навіть медсестри при працевлаштуванні 
мусять пройти сувору фахову випробу... За 
останні кілька років Валюсьчина “половина” 
вирішила податись у політику: балотувався в 
облраду – й успішно (звичайно, не без Вали-
ної активної підтримки). Зараз він – перший 
заступник голови облради, шанована в місті 
людина. Словом – “Божок”. 

 Заради Валечки я можу піти на все – на 
порушення етикету, субординації, навіть за-
конопорядку. Бо Валечка – мій Янгол. Її так 
охрестив Олег після того, як вона в черговий 
раз, без ніяких на те видимих причин і моїх 
скарг чи дзвінків, з’являлась у моєму жит-
ті в найкритичніші миті, коли моє існування 
буквально зависало між “бути” і “не бути”. 
Валечка тоді матеріалізувалась у нашім про-
сторі і, не питаючи нічого й нікого – ні мене, 
напівпритомну, занімілу й закляклу від не-
сподіваного й незрозумілого болю, ні остов-
пілого від шоку й бездіяльності Олега, – ви-
кликала швидку, заштовхувала нас обох у 
машину і згодом безапеляційно вручала мене 
“своїм” лікарям… І тоді стрілка мого життє-
вого барометра, що застигла була на нульовій 
позначці, – знову починала повільно відхиля-
тись у площину “бути”… 

Олег щиро любить Валюську і затаєно 
ненавидить її чоловіка, який завдав Валечці 
цілу безодню болю, страждань, принижень, 
уляпавшись у банальну історію – потрапив-
ши на гачок до гримзи-медсестряки з його ж 
клініки, яка, блискавично прорахувавши всі 
можливі для себе вигоди від близького зна-
йомства з місцевим божком, закинула сіті й 
упіймала дурника, швиденько завагітнівши. 
Досі не відомо достеменно, чиє то гримзе-
нятко, адже за відсутності Божка, який часто 
гасав по області чи їздив до столиці в держав-

них справах, до Гримзи вчащав її власний чо-
ловік, із яким вона перед тим швиденько була 
розлучилась, подавши приклад Божкові: мов-
ляв, ось яка я – сучасна, смілива, закохана,  
безкорислива, мені від тебе нічого не треба – 
ні копієчки... 

До Божка вона довгенько йшла “тер-
нистим” шляхом, невтомно шліфуючи свої 
хижацько-сексуальні навички на довірливо-
му вітчизняному чоловічому біоматеріалі... 
Старання не минули дарма: клюнула-таки ве-
лика рибка!.. Гримза відразу ж почала “бити” 
по всіх фронтах. Насамперед в усьому почала 
копіювати дружину Божка: косметика – як у 
Валечки, взуття й одяг – як у неї, навіть пар-
фуми ті самі... Така стратегія дала свої ре-
зультати: украй запрацьований Божок таки 
переплутав, де жінка, а де наймичка, і згодом, 
бідака, зовсім голову втратив... Видно, фран-
цузькі парфуми з феромонами подіяли… Вся 
клініка гула, перемиваючи кісточки “зако-
ханим” – шефові та його асистентці... Доко-
тився людський поговір і до облради, й далі... 
Медсестряка ж, свято увірувавши, що Божок 
нікуди вже від її чарів (як виявилося – справ-
жнісіньких! Божкові явно було “пороблено”) 
не подінеться, одного разу зухвало зателе-
фонувала Валі й прошипіла в слухавку: “Ну, 
шо, гранд-дамочко? Як воно – опинитися біля 
розбитого коритця? Га? Проста медсестрич-
ка забрала мужа від пані-леді з вищою осві-
тою! Ха-ха-ха!!! Ше не те буде, дорогенька!.. 
Я тобі…”. Валюська кинула слухавку, а потім 
тиждень ми приходили до тями...

...Тож Гримза, народивши, отримала по-
життєве страхування: Божок свято вірить, 
що то його дитятко, а Валечка ніяк не може 
отямитися від болю: не може ЖИТИ – ні з 
Божком, ні без нього... І коли я вкотре вла-
штовую їй промивання мізків, вона, випла-
кавшись, тільки приречено повторює: “Я все 
ще люблю цю скотинку...”, “Він пустив у мені 
метастази...”. Тому час від часу я жорстко 
беру її за золотаву гриву, саджу перед со-
бою і займаюся гіпнозом, дивлячись прямо в 
її блакитні очі, і твердо повторюю, намагаю-
чись зачепити хоч рештки її здорового глуз-
ду: “Ти сильна. Ти гарна. Ти самодостатня. 
Ти сильніша за свого зубодера. Ти сильніша 
за Гримзу. Повтори!” – ...Я сильніша за Грим-
зу... – беззвучною луною відбивається мій го-
лос від блідих Валеччиних уст... Сеанс продо-
вжується: 

– Ти не самотня!
– ...Я не самотня...
– Пригадай, як раділи дітлахи-сироти, 
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коли ти зі студентами приїхала до них із до-
помогою!

– ...Та-ак...
– Ти добра, ти щедра, ти дбаєш про інших. 

Ти чутлива до чужого горя, ти допомагаєш 
людям. Люди люблять тебе, цінують!

Тут Валечка чомусь збивається з мого 
сценарію і, замість слухняного повторення 
моїх – для неї –  афірмацій, тихо запитує: 

– ...Та хто ці люди?..
– Як це хто?!! – я зумисно вдаю обурення. 

– Твоя мама! Син! Я! Олег! Навіть твій Зай-
чик, щоб його... Залишився ж він із тобою, а 
не пішов до Гримзи! Ти не думала, чому він 
так зробив?!!

– ...Бо я його тоді попросила... – шепоче 
Валечка.

– Правильно. Саме так. ТИ попроси-
ла. А він погодився. Але ж і потім не пішов, 
коли з’явився кіндер, – чому? Не знаєш? – Я 
жорстоко допитую подругу, щоб хоч трохи 
розворушити її, вивести з емоційного заціпе-
ніння. Валечка понуро мовчить. Мушу відпо-
відати за неї:

– Та тому, що, сам того не визнаючи, лю-
бить іще тебе, телепень. Не може без тебе – 
матусі, яка все своє життя йому під ноги ки-
нула й душею своєю його ж ноги витирала. 
Так, хлопчик виріс. Досяг висот – що, сам? 
Без твоєї допомоги?

– ...Ні-і... – шепоче Валечка.
– А хто його, бевзя неотесаного, у люди 

вивів? Хто іміджмейкером його працював? 
Порадником був? Психоаналітиком? Стра-
тегом? Хто навчив його культурно, грамотно 
спілкуватись? Хто навчив гарним манерам? 
Хто навчив вишукано вдягатися? Хто створив 
надійний тил удома, аби він, бідненький, міг 
гарненько в нірці відпочивати від трудів пра-
ведних? Не знаєш??

– ...Я... – Валечка ніби починає приходити 
до тями.

– Хто електорат на виборах йому забез-
печував? Хто для цього по селах у негоду мо-
тався, голоси збирав, із ніг падав від утоми? 
Гримза??

– Ні, я... – у Валечки поволі розпросту-
ються плечі. Так, значить, “правільним пу-
тьом ідьотє, таваріщі!”

– Хто з болячок його витягував?! Хто 
шмарклі йому витирав? Гримза?!! 

– Ні. Я. – У Валечки стає прямішою спина.
– Тепер ти бачиш, що ти – мудріша, силь-

ніша, далекоглядніша, розумніша, цікавіша, 
професійніша, ніж... – Валечка дивиться на 
мене широко розплющеними очима, у яких за-

стиг жах: вона злякано чекає, що я порівняю 
її з Гримзою. Ні, сонечко, ні! – ...ніж ТВІЙ 
(чорти б його забрали!) ЗАЙ-ЧИК? – Валеч-
ка полегшено зітхає. Скромно потупила очки 
й мовчить. Але вже не плаче. Уже прогрес… 
Щоки ледь порожевіли, дихання стало рівні-
шим. Ну, ще трішки, Боже, поможи.

– Пам’ятаєш, як на тебе в Києві на конфе-
ренції чолов’яги дивилися? Це ж були не при-
мітивні лохи, а цікаві хлопці, пам’ятаєш? Як 
вони до тебе чіплялись, аби звернути на себе 
хоч краплю твоєї уваги? Забула? – Валечка 
сором’язливо червоніє:

– Що ти таке кажеш!
– Кажу те, що бачила і про що ти забула! 

А глянь, яка ти зараз класна стала – очей не 
відірвати. 

– Перестань…
– Та ти маєш дякувати Гримзі, що вона 

допомогла тобі ПІДНЯТИСЯ, вилізти зі своєї 
шкаралупи, відчути свою силу, яку твій Зай-
чик від тебе самої ховав, бо на підсвідомості 
“врубав”, що ти  сильніша від нього – мораль-
но, духовно. А кому з них, бідолах, хочеться 
яскравого тла? Адже вони бліднуть на нашім 
фоні, як зірки на світанковім небі, – хіба ні? 
Ясно, що ти мусила “косити” під дурненьку, 
щоб Зай-чика не дратувати... Та ти розумі-
єш, що сам Бог (!!!) через Гримзу (!!!) приму-
сив тебе на себе реально поглянути! Богові 
вже набридло твоє самоприниження! Скіль-
ки можна давати себе топтати?!! Та якби не 
Гримза – хто б знав, що ти пишеш класні ві-
рші? Хто б побачив, що ти – справжня красу-
ня? Хто б із колег подумав, що ти – справжня, 
глибока, ерудована професіоналка?! Що, у 
кожного стрічного-пересічного вихоплять 
із рук іще гарячий матеріал і продрукують у 
найавторитетніших фахових виданнях? Ти 
сама могла в це повірити рік тому? Твій Зай-
чик тебе як профі не сприймав, то й добре, що 
сторонні йому показали: це Вашої дружини 
стаття в “Кур’єрі” вийшла? Це Ваша дружина 
така поетеса?.. Це Ваша пані Валентина так 
професійно вела круглий стіл на міжнарод-
ній конференції? У Зай-чика очки на лобика 
лізли від здивування: справді ж бо: “большое 
видится на расстояньи”! То що – ненавидіти 
Гримзу треба чи любити ворога свого?

– Виходить, любити...
– Отож-бо! А Зай-чика любиш?
– Люблю, скотинку…
– Значить, заради цього можна боротися.
– Я ж за нього борю-ю-ся, а вона висмок-

че його й викине, як цедру лимонну…
– Ніби я не знаю.
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– …А для нього вона біла й пухнаста...
– До пори до часу.
– Він каже: вона така щира...
– А чому ні? Вона щиро хотіла його трах-

нуть – в усіх відношеннях. І трахнула. Щиро. 
Але подивись, яка вона стала – “Боже, упа-
сі!”, як каже моя знайома. І який у неї статус 
– хвойда гуляща. “Мать-адіночка”. Утриман-
ка. А ти в нас хто? На чиїм боці симпатії гро-
мади? Хтось тобі чимось дорікнув у цій ситу-
ації? Принизив? Отож! Тепер ти переконана, 
що ти –  класна?

...Валюся скромно мовчки зітхає. І за 
мить – нарешті:

–  Ой, я й забула, в мене ж за півгодини 
масаж! Алінко, дякую тобі, без тебе я б здо-
хла! Тільки ти мене по-справжньому розумі-
єш і підтримуєш, моя сестричко. – Ми обоє 
полегшено зітхаємо й мовчки обіймаємось. Не 
як подруги – як духовні сестри-близнючки... 
У найкритичніші моменти ми відчуваєм одна 
одну, прилітаємо на допомогу й виборсуємо-
ся разом... Моє поранене золотко...

– Ну все, цьом-цьом, зідзвонимось! Ві-
тання Олежкові! – Валечка спурхує з дива-
ну, розпростує крильця й готова вже летіти-
боротися-виживати далі. 

Ху!.. Сеанс психотерапії закінчено.

* * *
...Учора мені наснилося море.. Червоне, 

яке Ти бачив на власні очі... А я – ні... Уві 
сні воно було такого кольору, як вино “Білий 
мускат червоного каменю”, – прозоре, золо-
тисте, з ледь уловимим відтінком рожевого, 
з легким ароматом невідомих  квітів... На 
березі я збирала для Тебе камінці... Їх  пово-
лі, ритмічно, з любов’ю облизувало море... 
Викидало до моїх  босих ніг – для Тебе... Ка-
мінці були теж якісь жовто-золотаві, одні 
– напівпрозорі, інші – тьмяно-блискучі, 
але з вкрапленнями золота (Увага! камін-
ці, намисто – це сльози, – відзначила якась 
клітина-частина моєї  не оповитої сном 
свідомості)... Я слухала тихий плюскіт 
моря... Пейзаж був настільки імпресіоніс-
тичний, що Клод Оскар Моне, Каміль Жакоб 
Піссаро й Альфред Сіслей – усі разом узяті 
– відпочивають... відпочивають... відпочи-
вають... Тебе не було поряд, але самотності 
я не відчувала: Твоя присутність була вну-
трішньо відчутною, і я була невимовно щас-
ливою, переповненою, натхненою від цієї 
Твоєї трансцендентної присутності, Твоєї 
розлитості в моїм просторі... Тиха східна 
музика бриніла в мені, наповнювала все моє 

єство, у глибинах якого повільно, однак не-
минуче, всепоглинальною хвилею наростало 
жагуче бажання побачити-відчути-вловити-
схопити-зупинити Тебе, матеріалізовано-
го... Над моїм лагідним морем сходило тепле 
коралове сонце… Я відчула: це – Ти… Ти – 
моє Коралове Сонце… Коралове Сонце…

Я прокинулась… Згадала свій сон… Так, 
вочевидь, правду казала Карен Бліксен, дан-
ська письменниця: “Найкращі ліки від усіх 
недругів – солона вода. Піт, сльози і море”… 
Почався перший день Твоєї відсутності...

* * * 
“21 червня, субота. День сприятли-

вий для подружніх стосунків. Добре брати 
шлюб. Напружена психіка в жінок. Люди, 
народжені сьогодні, більше від усіх інших 
потребують вірного супутника життя”. 

Отакої. Ніби інші, народжені не 21 черв-
ня, не потребують вірного супутника життя. 
Дурня якась... І раптом мене блискавкою про-
ймає спогад. Точніше – не спогад, а гостре 
усвідомлення іронії долі. Спогад – це коли 
забув, а потім згадав. Я ж не забувала… Я з 
цим жила... І живу. І житиму... Але ЦЕ захо-
ване глибоко-глибоко, у далекій шухляді мого 
єства, бо інакше я б... не вижила... А ключ від 
шухляди я давно викинула геть, щоб і не спо-
кушатися відкривати ту потаємну шухляду, 
де лежить розгадка моєї жіночої сутності і 
моєї колись до невпізнанності зміненої осо-
бистості... Дежа вю!.. Дежа вю... 

21 червня... Перший день без Тебе... Ти 
вже за кордоном... Проводжаючи мене після 
довгої “приватної розмови”, коли я, не ви-
тримуючи напруги власних почуттів і наляка-
на грядущою – на ціле лі-і-і-то!!! – розлукою, 
“дозволила собі бути з Вами відвертою”, Ти 
промовив у натовпі: “Я повідомлю...” (малось 
на увазі, що надішлеш SMS, як повернешся). Я 
вхопилася за цю соломину, що Ти милостиво 
кидав мені, жебрачці, на прощання, і майже 
вигукнула: “Обов’язково! Я буду чекати!..”

Розумію, що після всього, що було озву-
чено мною для Тебе, Ти явно був шокований. 
Твоя чуйність, чутливість (не може Поет бути 
черствим!) не зраджувала Тебе: Ти був упев-
нений, що це все – не розіграш, не жарт, що 
з мого боку все це щиро: я дивилась відверто 
і з вдячністю в Твої зеленкаві очі – Ти це ба-
чив... І не міг, як справжній лицар, просто так 
ото відпустити закохану в Тебе даму... Тому й 
кинув соломину... Дякую (вкотре вже!!) Тобі. 
У мене не було іншого вибору – я вхопилася 
за цей ілюзорний промінець надії... І поки що 
тримаюсь... До 2 липня...
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21 червня... А я рахую дні до 2 липня – 
до Твого повернення... Щоб не збожеволіти 
– мушу висловитись. Інакше справді поїде 
дах... І я беру з Тебе приклад: сублімуюсь. 
Отак. Дякую за науку. Тому я, як справжня 
фанатка – Тебе, а не тільки Твоєї творчості, 
– вирішила вчепитися за апробований жанр – 
дамський щоденник. Так… Це буде… “Корот-
кий щоденник фанатки”! Щоденник… Нічого 
нового. Бабські фанаберії. Ха! Між іншим, ці 
два останні слова могли б слугувати класною 
назвою для критичної статті про мій майбут-
ній опус, якщо раптом якесь літературно-
критичне світило помітить це емоційне во-
лання української інтелектуалки…

…Згадалася розмова з Валюсиком… Як, 
чим іще її підтримати?? Вона не виживе без 
свого “Зай-чика” – талановитого, успішно-
го… Але звідки взявся цей успіх – він давно 
забув! Забув, що саме Валюсечка була його 
куленепробивним тилом, який – зі своїм 
“праслов’янським обличчям” – молився на 
нього вдень і вночі. Саме Валюсечка з німим 
благоговінням витягувала на своїх жіночих 
плечиках його “труди і дні”. А Зай-чик іще, 
бува, комизився, вередував: то Валя не те 
вдягла, не те сказала-не-так-зрозуміла-не-ті-
меблі-купила-не-такий-ремонт-зробила-не-
так-дах-перекрила і т. д. і т. п. Коли я все це з 
часом усвідомила – мене знудило від Божко-
вої “геніальності”: ось вона, її справжня ціна 
– жіноча жертовність, непомітно перетворе-
на в рабство… А ми, дурепи, ще й тішимось, 
як ми допомагаємо нашим коханим ставати 
такими-розтакими! Чому тоді лікті гриземо? 
Самі ж створюємо власних, нас же згодом 
“пожираючих” монстрів. А потім побиває-
мося: ми ж так коха-а-а-ли-и-и!!! За що нам 
таке-е-е?!! Та Гримзи в тисячу разів розумні-
ші від нас, напханих по зав’язку непотрібни-
ми бабськими емоціями й гіпертрофованими 
почуттями – вини, обов’язку (не перед собою 
– перед кимось!) і ще казна-чого. Так нам і 
треба! Слава Гримзам! Вони вчать нас, чем-
них, скромних, із власною гідністю дівчаток 
із пристойних родин, ставати самими собою 
– незалежними, самодостатніми, сміливи-
ми, словом – борцями (один із моїх учителів 
сказав би – “боркинями”) за ВЛАСНІ інте-
реси, за втілення потреб ВЛАСНОГО “Я”, а 

не чужого – хай найріднішої людини, та все 
ж – не свого. А що Богу “угодно”? Який Бо-
жий замисел для кожного з нас? Без сумніву 
– віднайти СВОЄ призначення на цій Землі, 
заповнити ВЛАСНУ нішу в неповторній мо-
заїці Всесвіту: займеш чуже місце – і неми-
нуче порушиш естетичну (і не тільки) ціліс-
ність картини, зашкодиш вищому задумові, 
здизгармонуєш – зі Всесвітом і, безумовно, 
із самим собою –  тоді про яке щастя взага-
лі можна говорити? Про яку таку гармонію?? 
Господи! Все так просто...  Так геніально про-
сто: дослухайся до самої себе, до свого “Я”, 
розпізнавай СВОЇ бажання, СВОЄ призна-
чення, віднаходь свій “ЕДЕМ” (а він – у кож-
ному з нас, у-се-ре-ди-ні! – а не зовні!) – і тоді 
станеш по-справжньому вільним, працювати-
меш і житимеш суголосно із задумом Творця 
– чи не в цьому наше найвище покликання і 
призначення – БУТИ ГАРМОНІЙНИМ ІЗ 
ВСЕСВІТОМ? Адже прийшли ми сюди не для 
самих тільки страждань, як переконують дав-
ні мудреці. Усі наші страждання – чи не най-
кращий і не найдоступніший (бо ж – тоталь-
ний!!!) засіб очистити, звеличити душу в її 
пошуках Вищої Гармонії (якщо, звісно, сама 
душа цього щиро прагне, а не, безсило склав-
ши лапки, падає на дно або ж тупцяє на тім 
самім місці, виправдовуючись: “У мене карма, 
бачте, така...”). Ми тут – щоб вивчити свої 
“уроки” життя і піднятися – хоча б навшпинь-
ках – вище в еволюції власного Духу. Страж-
дання – тільки апробований людством у часі 
та просторі засіб у цьому вивищенні Духу та 
шліфуванні Душі, а воріженьки  наші2 – най-
кращі вчителі: саме вони рухають уперед (ні 
– вгору!) наш Дух, примушують долати при-
родні лінощі, підійматися з насиджених те-
плих місць – і дертися вище, вище... Звісно, не 
всім це до вподоби... Та й не дивно... 

– Ай!!! – Зненацька я скрикую від болю: 
мій чемний породистий кіт, не дочекавшись, 
коли я, врешті, зайду до кухні його погодува-
ти, хапає зубами мене за ноги і вдає, що гризе. 

–  Рубику!!! – кричу я. – Я що, не даю тобі 
їсти?!! Собака ти! Поясни потім коханому,  
чому в мене ноги обдерті, –  думаєш, пові-
рить, що це ти??? І ніякі педикюри не вряту-
ють, пес ти нікчемний! – Іду на кухню. Мушу 
дати тварюці жерти.

Я відволіклась... 

2 Хтось зауважив, що в жодній іншій мові нема такого, як у нас, лагідного позначення ворога – воріженьки. А й справді, як їх не 
любити?.. А коли полюбиш – щиро, – тоді саме поняття “ворог” зникає... Зникає хвороблива прив’язаність до людини, умовно 
позначеної іменем “ворог”… Як ненависть і любов – дві сторони медалі, так само ворог і друг часто невіддільні одне від одного… 
Обивателі кажуть: якщо в тебе немає ворогів – ти ніхто і ніщо! Але ж це – найвищий “пілотаж” у житті: не мати ворогів, себто 
не бути на прив’язі у своїх негативних емоцій. Не мати ворогів – значить бути ВІЛЬНИМ! Хіба не кайф? А то ж ми так само 
прив’язані до “ворогів”, як і  до коханих: усе, кожен крок, думку, емоцію – звіряємо за ними: що скажуть? Що подумають? Чим 
не “кохані”?.. 
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* * *
Найбільший обов’язок у житті 

людини – щирі почуття.
(Заповідь Будди)

21 червня… Так, саме цього дня (… років 
тому) швидкісним потягом “Київ–Москва” я 
примчалася на зустріч зі своїм астральним, 
але втіленим – у плоть і кров! –  Близнюком… 
Я не могла не приїхати до… самої себе…

* * *
– Алиночка, а ты сможешь потом напи-

сать о нас?
– Ну я же не писатель…
– Ну и что. Ты у меня способная. 
– Да ну…
– Ты себя недооцениваешь.
– Это ты так думаешь.
– Я не думаю. Я знаю, красавица моя. Иди 

ко мне, Близнечик.
На мене з любов’ю дивляться мої ж карі 

глибокі очі… Я беру його за руку – МОЮ 
руку! МОЄЇ форми, – тільки – мужнішу, 
сильнішу, хоч і витончену. З  МОЇМ малюн-
ком життєвих ліній на його долоні, – цілую… 
Боже! Аллах!! За що ти подарував мені мого 
східного брата-близнюка, з яким народили-
ся в той самий червневий день?.. За які такі 
заслуги і в яких життях ти звів мене з моїм 
учителем-другом-коханцем-братом-моїм 
справжнім першим мужчиною?.. 

– Алина – зани мани… Дугоники ман… 
Джони ман3… – Я п’янію від його шепоту, лег-
ких, але впевнених дотиків, втрачаю голову від 
гаряче-ніжних цілунків, відчуття реальності 
зникає, моє тіло відмовляється мене слухати, 
я вся перетворююсь на саму жіночу чуттєвість 
– усе, прощавай, Аліно, ти пропала…

* * *
– …Алиночка, родная, что тебя мучит? По-

чему ты такая грустная, мы же снова вместе?..
– Олег… 
– Не бросай его. Он очень любит тебя.
– Он не понимает меня. Мы разговарива-

ем на разных языках.
– Это не важно. Он любит. Это главное.
– Мне тяжело от этого. Я не чувствую, 

что нужна ему. 
– Алиночка, он просто не может выразить 

свои чувства. 
– Но мне же от этого не легче!
– Так научи его.

– Я?..
– А кто же? Ты же его жена.
– Да я сама ничего не умею. И не знаю.
– Не скромничай. Все ты умеешь и все ты 

знаешь…
– Это с тобой я могу быть сама собой. 

А он меня замораживает. У меня все стынет 
внутри. Мне осточертели его армейские за-
машки. Я с ним не женщина, а какой-то сол-
дат из его взвода.

– Осто… как ты сказала? Я не понял.
– Да ладно!
– Ну не сердись, джоник4. Я всегда буду 

с тобой.
– Как? Как ты будешь со мной?? Ты что, 

уедешь со мной??
– Нет, мне нельзя. Ты же знаешь…
– Ну вот. Тогда я разведусь. Я не вернусь 

к нему. Я его очень уважаю. Он очень чистый 
человек, но мы с ним – на разных полюсах. 
Мы – РАЗНЫЕ, я не смогу больше с ним 
жить! Дугоник, ну что мне делать? Я же его не 
обманываю. Я сразу ему сказала, что между 
нами – все. Что люблю тебя. Что сдохну без 
тебя.

– Не говори так грубо. Мне больно от та-
ких слов. Ты оскорбляешь мои чувства.

– А мне не больно?!
– Ты не должна так ни говорить, ни ду-

мать.
– Но почему??!
– Потому что у тебя – сын. А сыну нужен 

отец. А Олег – не такой мужчина, чтобы за-
бирать у него сына. Ты это понимаешь? Олег 
честный, благородный, он очень тебя любит, 
я это почувствовал, когда разговаривал с 
ним. Он будет тебя ждать столько, сколько 
нужно, разве нет? 

– Да…
– Ну вот, умница. Иди сюда, я вытру 

слёзки. Ну не плачь, люна моя…
– Не “люна”, а луна!
– А я и говорю: люна.
– О, Боже!..

* * *
Східна моя Половинко, мій Близнюче! Ти 

вперше подивився на мене ніби очима Творця. 
Ти, власне, силоміць уклав у мої руки різець і 
примусив вирізьблювати себе саму – заново. 
І досі я відчуваю цей різець у руках. І нерідко 
використовую його, коли відчуваю, що втра-
чаю гостроту самооцінки, світосприйняття, 
самокритичності. Дякую тобі, Устоді Ман5…

3Аліна – дружина моя. Мій близнюк. Душа моя (тадж.).
4 “Душечка” (від тадж. “душа”).
5 Мій Учителю (тадж.). На підсвідомому рівні – ніби навпомацки, в повній темряві – я шукала Вчителя... Мій шлях “учнівства” в 
Близнюка був надто коротким...
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* * * 
Ти ще в дорозі…  Я Тобі така вдячна, 

що Ти знайшов-таки вчора для мене часину 
й зустрівся зі мною… Тому – надсилаю SMS: 
„Дорогий Максиме Петровичу! Дякую за те-
плоту, делікатність, лицарство. Ваша по-
їздка має бути чудовою, тільки повірте в це, 
адже Ви заслуговуєте всього най-найкращого, 
принаймні, в цім житті. Вітання моїй гене-
тичній батьківщині! А дома на Вас чекають 
ті, кому Ви дуже дорогі. Do widzenia!6”

* * *
“22 червня. Неділя. День скорботи й 

ушанування пам’яті жертв війни в Укра-
їні. Все, що сьогодні відбувається, є ніби 
дзеркальним відбиттям внутрішньої сут-
ності, помислів і вчинків. Бажано не брати 
шлюб сьогодні. Чудовий день для представ-
ників акторської професії”. 

Так… Значить, шлюб брати сьогодні не 
будемо. Хоч одне добре. А от ушанувати 
пам’ять жертв доведеться…

* * * 
– Курбон… Какое странное имя… Что 

оно означает?
– Жертва…
– Вашим детям дают такие имена??? – я 

була вражена…
– Да нет, тут целая история... Передо 

мной в семье умерли брат и сестра. Мама чуть 
с ума не сошла... Когда я родился – отец не 
верил, что выживу. Пошел в мечеть и запи-
сал меня “Курбон” – “жертва”. Мама страш-
но рассердилась, когда узнала, что отец так 
меня назвал. “Никакая он не жертва!” – ска-
зала мама. – “Он обязательно выживет! И 
называйте его Зафар – победа”. Я и выжил. 
Потому я – твой Зафарчик, а не Курбон.

Так… Куррр-бон! Жах, як немелодійно. 
Наша мова, здається, не має таких грубих на 
слух власних імен. Хіба що… Никифор… Фе-
рапонт, Євстахій… Але ж то – імена-зайди, а 
не наші, питомі… Утім… “Не имя красит че-
ловека, а человек – имя”. Як сказати… “Как 
ты яхту назовешь – так она и поплывёт”… 
Ммм-так… Не хотілося б мені бути, напри-
клад, Октябриною Миколаївною… 

–  О чем думаешь, Алиночка?
– Об именах… 
– Да? – Мій Близнюк явно пожвавлюєть-

ся. – И как мы назовем нашу дочку?
– Что??? Какую дочку???

– Алина. Я прошу. Умоляю. Я хочу от тебя 
ребенка. – Близнюк стає переді мною на ко-
ліна, занурює свою смоляну шевелюру в мої 
долоні, потім дивиться на мене благально, очі 
– мої очі!!! – починають наповнюватися слізь-
ми… Ні, це неможливо!.. 

– Ну что ты… Перестань… Это же невоз-
можно, – кажу я зворушено.

– Ну почему? Я же люблю тебя. И ты меня 
любишь…

– Да, но жить-то мы вместе не можем!
– Я буду помогать…
– Я тоже очень хочу. Как никогда! Но я 

не могу нам это позволить.
– Ты жестокая женщина.
– Да.
– Ты не любишь меня…
– Люблю! Потому и жестокая. Это будет 

не жизнь.
Близнюк зітхає:
– Ты, как всегда, права…
Чути, як у шибку б’ються колючі малень-

кі снігові кульки… Московська завірюха… У 
каміні ж – потріскують дровенята, віддаючи 
нам своє тепло… Ми, обійнявшись, мовчки 
дивимось на вогонь… Нам залишилося пів-
року… Потім я захищу кандидатську. І по-
вернусь. До сина… Олега я позбавила будь-
яких зобов’язань щодо мене. Та він уперто 
чекає. Ну чого, чого ти чекаєш?? Я не зможу 
бути з тобою! Я задихаюсь біля тебе. Нащо 
я тобі? Знайди собі звичайну сільську вчи-
тельку і заспокойся. На біса я тобі зі своїми 
фортеп’янами-мольбертами-фотографіями-
театрами-дисертаціями-конференціями-
б і б л і о т е к а м и - ч е х о в и м и - ц в є т а є в и м и -
ахматовими-семенками-блаватськими-бхаг-
аватґітами-гойя-моемами-сезаннами-ван-
гогами-моне-мане-врубелями… ТОБІ ЦЕ 
ВСЕ ТРЕБА??? Отож-бо. А я цим ЖИВУ... 
Ми з тобою – чужопланетяни. Я вісім років 
втратила, аби вивчити твою примітивну мову, 
– і що? Я засохла, мов квітка в пустелі… А ти? 
Хіба ти був зі мною щасливим??? 

– Алиночка-а-а, ты где? Ты со мной? – До 
реальності мене повертає низький оксамито-
вий голос мого Близнюка… Боже… як я без 
нього буду?.. Я не засохну – просто здохну… 

– Я с тобой, Дугоник, я с тобой…
– Не уходи, ладно?
– Ну как я могу уйти от себя?
– Да… Все равно мы счастливы, правда?
– Конечно, мехрубони ман7…
Близнюк, напівзаплющивши очі, починає 

6 До побачення! (пол.).
7 Мій миленький (тадж.).
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наспівувати якусь ніжну мелодію… Це він ро-
бить зумисно, щоб я відволіклась від сумних 
думок і відпружилась… На мене це діє безвід-
мовно. Тіло починає слухатись тільки ніжних 
наказів його тіла… Я довго не могла зрозумі-
ти, як йому вдається проникати в кожнісінь-
кий закуток моєї свідомості й підсвідомості, 
накопичувати там нектар всепоглинального 
екстазу, потім уміло видобувати його з надр 
мого єства, щоб згодом, удень, дати мені мож-
ливість творити-працювати-бігати-містом-
по-бібліотеках-крамницях-дописувати-
дисертацію – і все це в очікуванні нових, 
неповторних зворушливих зустрічей…

 – Джони ман, как тебе это удается? – пи-
таю я його.

 – Что “это”?
 – Ну… 
 – Любить тебя?
 – Ну да.
 – Алиночка, ночь женщины начинается 

днем.
– Как это??
– А так. Как я буду вести себя с тобой 

днем – такую ночь ты мне и подаришь.
– И всё??
– А разве ты недовольна?
– Хм…
Справді, все геніальне просте. Чому ж 

тоді цієї простоти не допетрали наші укра-
їнські хлопці??? Їм і на думку таке не спаде 
– забезпечити ніч кохання своєю чемною по-
ведінкою вдень… 

– Всё в семье зависит от мужчины.
– Как ты сказал??
– Я сказал, что всё зависит от мужчины. 

Мы отвечаем за то, обеспечена женщина 
или нет, довольна она мужем или нет, любит 
она его или нет – всё от мужчины. Мужчина 
главный. Разве нет?

– Да… Но у нас всё в семье зависит в пер-
вую очередь от женщины… Так сложилось…

– Это неправильно! Женщина – слабая. 
Её нужно беречь, любить, помогать во всём 
– иначе как она будет по-настоящему любить 
мужчину? У неё же на это просто не хватит 
сил!

Я не знаходжу, що відповісти. Близнюк 
не зупиняється:

– Знаешь, у нас говорят: “Мир – дом 
мужчины. Дом – мир женщины”. Разве не 
так? Это не ваша забота – покорять мир. Вам 
надо родить детей, поднять их, любить мужа 
– разве этого мало? 

Я бурчу:
– Мне мало.

– Это потому, что ты не такая, как все. За 
это я тебя и люблю, моя красавица, Близне-
чик мой! Моя Богиня!..

Приїхали!..
* * * 

Дорогий мій Поете… Ти невідомо яким 
чином зачепив у мені ті давні струни, які, 
здавалось, уже ніколи не забринять… Ви-
явилось, і Душа, і тіло все пам’ятають… Я 
ходжу після зустрічей і коротких розмов із 
Тобою приголомшена, як тоді, під час мос-
ковських завірюх, коли відкривала саму себе 
для себе ж самої… Правда, тоді я була не са-
мотня… Ти озовешся до мене?..  А то я по-
силаю “сигнали” ніби в іншу Галактику, а на 
відповідь доведеться чекати, певно, кілька 
життів… Озовись!..

* * * 
“23 червня. Понеділок. День державної 

служби. День одкровень, подолання сумні-
вів, звільнення від тяжких станів. День під-
ходить майже для всіх справ. Небезпека цьо-
го дня: гординя, зверхність, незадоволення. 
Найкращий період для голодування. Побе-
режіть очі”. 

Треба ж таке… Олежко якраз сьогодні 
голодував. Якщо чесно – не лише сьогодні… 
Від усвідомлення цього я зітхнула… Непутя-
ща я женщина… Як він мене витримує??? Не 
мужчина – ідеал якийсь… Мене завжди за-
хоплював його внутрішній аристократизм, 
поблажливість до людських слабкостей і 
справжній моральний стоїцизм. І аскетизм. У 
хорошому сенсі. 

Зростаючи в багатодітній сім’ї, Олег звик 
до відкритості, чесності, взаємоповаги. Він 
сприймав це як норму життя. Цінував усе, що 
давалося власною працею, не сприймав ви-
пивох, гультяйства, а чоловічі “перемоги” над 
жіноцтвом уважав розбещеністю... Він ціну-
вав щирість стосунків, надійність, чоловічу 
дружбу й тверде чоловіче слово... Я завжди 
покладалася на його вроджене чуття на прав-
ду й фальш, добро і зло... У давнину він був би 
справжнім Героєм. Або – Воїном... Олег був 
непорушною скелею серед життєвого моря, 
об яку розбивались брехливість, штучність, 
корисливість, дріб’язковість, непорядність…

…Отже, коли я намагалася після занадто 
довгої зустрічі з Валюською опівночі тихенько 
продертися крізь коридор, Олег виріс у две-
рях – стрункий, підтягнутий, у свіжій адіда-
сівській футболці, з ледь відчутним ароматом 
“Givenchy” – і суворо подивився на мене, вда-
ючи обуреного мужа (очиська були синіми!):
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– Котра година, ти знаєш?!!
– А котра година, Олежку? У мене теле-

фон здох, поки я Валюську провела…
– За десять дванадцята!
– Ти що??? Невже?? – я вдаю збентежен-

ня, а Олег удає, ніби вірить. 
– Ти хоча б раз на тиждень згадаєш, що у 

тебе є чоловік, який хоче їсти?!!
– Олежику, ну ти ж сьогодні голодуєш… 

За графіком…
– Я голодую не тільки сьогодні! І не за 

графіком! Я голодую вже цілий тиждень, 
поки тебе десь носить!

– Олежику, не перегинай палицю….
– Ну чого так довго вештатися??! Я ж пе-

реживаю, може.  Ти про це не думала?
– Ну ти ж футбол дивишся…
– Та який футбол, як тебе нема дома, я не 

знаю, де ти, я голодний, а футбол уже давно 
скінчився!

– Так?? Справді?? І хто ж виграв? – удаю 
щире зацікавлення. Однак Олег тримається, 
мов мур:

– А ти хоч знаєш, хто грав??
– Якщо чесно, то вчора знала. Сьогодні – ні.
– Отож! Хто виграв…
Я відчуваю, що пора переходити в на-

ступ:
– Так ти що, досі нічого не приготував???
–  Що???
– Та нічого, Олежку, нічого, я зовсім не 

хочу їсти. Ти ж сам казав, що на ніч їсти шкід-
ливо, то й не будемо, правда? Дай цьомку.

– Не хочу я твоєї цьомки!!
– Так? Ми вже так заговорили?? А хто ж 

нас образив? Що сталося, бідолашко?
– Я не бідолашка, – з притиском говорить 

Олег.
– Вусику, то в нас що, нічого в холодиль-

нику нема??
– Та-а-ак… Я все зрозумів. Поки сам не 

приготуєш – нічого в цім домі не дочекаєшся. 
Ото вже мені ці вчені!.. – Олег розвертається 
і прямує на кухню. Ну прямо-таки справжні-
сінький злий Рубик, що ось-ось спересердя 
зубами вчепиться тобі в литку…

– Олежку!!! – кричу я навздогін. – Ну ти 
ж бачиш: у мене почався творчий процес! Я 
почала писати повість! Про нас із тобою!

– Що мені з твоєї повісті?!! 
– Як це що? Я ж у тебе творча особистість! 

Я так самореалізуюсь! Чи ти хочеш, щоб я 
знов захворіла??

– О, ні, тільки не це!! Пиши вже, пиши! 
Тільки до чого тут повість? Коли ти вже док-

торську свою доб’єш? Медівнику обіцяла8? 
Обіцяла? А я її дочекаюсь у цьому житті? Чи 
ти мене доб’єш раніше, ніж її, га?

– Олежику-у-у! Який ти в мене чуйний! 
Який розумний!.. – я наближаюся до Олега і 
нахиляюся над його чисто виголеним добрим 
обличчям. Олег замовкає і, повільно пережо-
вуючи шматок “Бородінського”,  настороже-
но дивиться на мене. Я міцно закриваю його 
рот своми устами і цілую його… Чую, як його 
тіло стає м’яким, легким… Він заплющує очі, 
поволі п’яніє від поцілунку… Я чмокаю його 
наостанок у лисину – так французькі футбо-
лісти на минулім чемпіонаті ритуально цілу-
вали голомозого голкіпера Фаб’єна Бартеза 
– і, мугикаючи під ніс “Маки червоні – юначе 
безсоння”, іду в кабінет. Один – нуль на мою 
користь! 

Очі, щоправда, сьогодні поберегти не 
вдасться: півночі проведу за комп’ютером, 
треба терміново закінчити параграф.

* * *
“24 червня. Вівторок. Сьогодні всім вар-

то бути активними. Можна здійснювати 
поїздки або починати мандрівки”. 

Уранці я приїхала до “Гарварду”… Зна-
ла, що Тебе не побачу, та нестерпно хотіло-
ся відчути атмосферу, близьку для нас обох, 
– рідного дому, для мене – справжньої alma 
mater… Тут, серед цієї зелені, квітів, усміхне-
них молодих облич, гарних споруд, чистоти, 
мені дихається легше, живеться “творчіше”.

Тебе не було, та енергетику Твою я див-
ним чином відчувала: ось тут Ти мене зустрів 
на східцях… А тут я підійшла до Тебе перед 
поїздкою на презентацію, і Ти дивився на 
мене своїми усміхненими зеленавими очима… 
А в цю аудиторію Ти заглянув і повідомив 
мені, що Медівник з’явився на посту, і я змо-
жу його зараз “зловити”… Усе дихає Тобою, 
переповнене Тобою… Відчуваю, як від згадки 
про Тебе у мене десь усередині починає смок-
тати “під ложечкою”… І, як співала Глюк’oza, 
“бабочки в животе…”… Ще цілих вісім днів… 
Ціла вічність до Твого повернення. І невідомо 
ще, чи Ти справді озовешся, як обіцяв… Адже 
можеш усе обміркувати і знову сховатися… 
за Кармою…  Теж мені, любомудр. У Тебе 
якесь дивне уявлення про карму… 

А вночі… “Я бачив дивний сон…”
Червень… Ми зустрілися на лісовій га-

лявині, всуціль уквітчаній розквітлими чер-
воними маками (Увага! Маки заживляють 
сердечні рани! – промовила клітинка мого 

8 Так студенти й викладачі називають нашого ректора.
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незаснулого “Я”)…  Я тримаю в руках ма-
ленький ключик… Він золотий, увесь виблис-
кує під сонячним промінням. Посміхаючись, 
даю його Тобі. Ти зачудовано дивишся – то 
на мене, то на ключик…

– Бери, мій Поете. Він – Твій…– Ти обе-
режно береш його і… поволі розтаєш, мов 
ранковий серпанок… Де Ти? Де?? Тужливо 
щемить моє серце.. Мені зовсім не жаль мого 
ключа… Я знаю, що він має належати Тобі… 
І знаю, що Ти його не загубиш… Не загубиш… 
І ще знаю, що мій КЛЮЧ відчинить для Тебе 
які завгодно замки і замки… 

Крізь густу крону пралісу снопом падає 
на мене проміння коралового сонця… Кора-
лове Сонце.. Це ж  Ти… Далеко… Світиш…  
Моє тепле Коралове Сонце... 

* * * 
Це найлегше: все, що нам не вдається, 

“списати” на карму. Насправді ж – дзуськи! 
Наша карма значною мірою – в наших руках.  
Я зробила спробу спрямувати Тебе “на путь 
істинний”, одначе Ти виявився непохитний у 
своїх переконаннях…

– Максиме Петровичу, то Ви – фаталіст?
– Я – реаліст. Але все залежить не від нас…
– А від кого ж??? – у відповідь на моє за-

питання Ти підняв вказівний палець угору й 
подивився на стелю піцерії, у якій ми сиділи 
за “приватною розмовою”. 

– А от і ні! Це ми самі щомиті вибира-
ємо: зробити – не зробити, бути – не бути. 
А зовсім не карма зумовлює наші вчинки. 
Точніше, не тільки карма. Ми “зумовлюємо” 
карму, спрямовуємо нашу життєву дорогу в 
той чи той бік! А карма – швидше наслідок, 
ніж причина…

– Як сказати…
Взагалі-то… Якимсь відлунням сплило у 

пам’яті: “Сценарий Аллаха просчитать не-
возможно”… 

* * *
– Джони ман, как тебе это удается? – за-

питала я Близнюка.
– Что?
– Да практически  все, что ты только за-

хочешь…
– А я – волшебник, – Близнюк весело за-

сміявся…
– Я серьезно, а ты шутишь…
– Я тоже серьезно.
– Докажи.
– Хочешь, тебе сейчас будет так хорошо, 

как вчера ночью?

– Ты что, мы же в метро…
– Ну и что? Это ничего не меняет.
– Как это? Мне что, лечь на скамью?? При 

всех??
– Зачем? Это вовсе не обязательно.
– Ну так… ничего у тебя и не выйдет!
– Посмотрим… Дай мизинчик.
– Зачем?
– Дай – увидишь.
– Ну на… – Я сміливо простягаю йому мі-

зинний палець змерзлої лівої руки. Теж мені, 
чарівник… Близнюк – спокійний, як завжди, 
розслаблений, дужий, свіжий, гарнючий до 
нестями – бере в праву долоню мій мізинець, 
ховає його до кишені своєї куртки й напівза-
плющує очі… Ми їдемо гуркітливим київським 
метро, вагон похитується, люди нависають 
над нами – перед очима миготять сумки, за-
смальцьовані куртки, жіночі невиразні пла-
щі… Невдовзі я починаю відчувати, як мізи-
нець злегка зігрівається в його руці, приємне 
тепло повільно розповсюджується по моїй 
долоні, піднімається по зап’ястю… Нам їхати 
ще довго… О, що це? Близнюк якось незвично 
починає погладжувати мій палець – повіль-
ними, впевненими, владними і водночас дуже 
ніжними рухами… Тепло від руки йде до сер-
ця… Рухи його пальців стають сильнішими, 
відчутнішими – він уже не просто гладить мій 
нещасний мізинець – його пальці ніби цілують 
мого бідолаху, і той від несподіванки починає 
злегка вібрувати…. Мені раптом чомусь стає 
гаряче і пересихає в роті… Я підводжу широ-
ко розкриті від здивування очі і бачу, як на 
мене нахабно вирячився якийсь чолов’яга, що 
сидить навпроти… Я опускаю очі… Обличчя 
моє палає, я ховаю щоки в комір куртки, втис-
куюсь у сидіння – хочу зменшитися, стати не-
помітною, бо мені чомусь стає невимовно со-
ромно: я помічаю, що дрижу: мій мізинець у 
Близнюкових руках – як штепсель у розетці з 
високою напругою… Правою рукою я гаряч-
ково витягую з кишені затемнені окуляри й 
швидко надягаю їх… Але що робиться з моїм 
тілом??? Воно все горить – у мене, напевно, 
різко піднялась температура… А, певно, вчо-
ра я застудилась, адже був такий дощ… Я без-
помічна, немічна – бо не можу ворушитися, 
можу тільки вібрувати на якійсь казна-якій 
частоті! Близнюк непорушно сидить, лише 
на обличчі застигла блаженна посмішка, але 
що він виробляє з моїм безвольним мізинцем 
у кишені своєї куртки!!!!!! Мене вже просто 
тіпає – я не здатна нічого вдіяти, я зараз за-
волаю від… від… Близнюче!!! Що ти робиш 
зі мною?!! У всіх на очах???!!!! З глибини мого 
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нутра виривається якесь тваринне гарчання 
впереміжку зі стогоном… Боже!!! Яке щастя… 
що потяг заскрипів-заскреготав-загуркотів-
завив-зареготав-запищав-загорланив на рей-
ках, і, здається, ніхто не почув мого боже-
вільного, дикого, неймовірним зусиллям волі 
приглушеного волання жіночої статі….. 

…З вагона я виповзла, мов із сауни… До-
бре, що Близнюк тримав мене за талію і вів, 
наче інваліда… Довго до мене не доходило, де 
я і що зі мною… Врешті отямилась… Я соро-
милася підняти на Близнюка очі… Він мовчки 
сидів поряд, на його обличчі грала легка по-
смішка, погляд блукав десь далеко…

– …Ну что, Близнечик, всё хорошо? 
– Угу…
– Пойдем в ювелирный магазин! Я хочу 

тебе кое-что подарить.
– Зачем? – Я ледь вимовляла слова.
– Идём, идём, Близнечик...
Ми зайшли до крамниці, Близнюк провів 

мене до зручного крісла, чомусь подивися на 
мене довго й ніжно-ніжно, легенько провів 
смаглявою рукою по моїй щоці, поцілував і 
сам пішов до вітрин…

Я все ще отямлювалась… У тілі з’явилась 
невимовна легкість, а на душі – блаженний 
спокій… Тіло наливалося силою, новими 
життєвими соками, хотілося гори переверну-
ти… Невідомо звідки прийшла непереборна 
впевненість у тім, що все в мене буде добре. 
Інакше просто бути НЕ МО-ЖЕ.

Близнюк, задоволено посміхаючись, пі-
дійшов до мене з пакуночком:

– Дай мизинчик!
– Опять??!
– Да не бойся ты! Дай!
Я з осторогою простягнула йому багато-

страждальний мізинець… Близнюк нахилив-
ся і ніжно поцілував його:

– Алиночка, я так тебе благодарен…
– За что???
– Ты такая… Я ни к кому не испытывал 

таких глубоких чувств… – Я відчула, як до 
горла підкочується підступна хвиля, ось-ось 
– і я розридаюсь, як мале дівчисько… Щоб 
цього не сталося, я набрала повні легені пові-
тря, затримала подих і мовчки вперлася голо-
вою Близнюкові в груди. Він узяв моє облич-
чя в долоні, кілька митей пильно дивився мені 
в очі і ніжно поцілував…

– Закрой глазки. – Я слухняно заплющи-
ла очі. Відчула, що на мій героїчний мізинець 
він надягає якусь каблучку…  Мені чомусь 
стало сумно…

– Открывай. Медленно… – Я почала роз-
плющувати очі, і через повіки вловила якесь 
тепле сяйво, що йшло від руки… На пальчику 
– малесенька золота каблучка з дивовижним 
камінцем… 

– Что это?
– Это – лунный камень… – Він так нама-

гався правильно – твердо  –  вимовити [л]… А 
воно в нього все одно пом’якшувалось… – Для 
тебя, люна моя… Мой восточный цветочек…

…До сьогодні я не знала, що можна коха-
тися лише одним мізинчиком9…

…Після цього випадку каблучка наза-
вжди “прописалась” на моєму мізинці як сим-
вол руйнації стереотипів, закостенілих по-
глядів, обмежень,  самообмежень –  словом, 
усього, що безжально втискує нас у тісні й 
задушливі рямці буття… 

* * *
“25 червня, середа. День митної служби 

України”. 
А-а-а, он воно що! Так ось чому мій мо-

більник винувато пропищав уночі: “Поет  – 
невдало”. Тобто що йому, моєму вірному 
металевому служці, не вдалося надіслати По-
етові моє невинне повідомлення: “Вертаю-
ся з нашого “Гарварду”… Всюди витає Ваш 
дух, усюди відчуваю Вашу енергетику… Ще 
тримаюся – завдяки Вашій щедрій останній 
“дозі”…  Дякую, що Ви – є”. Тепер усе зро-
зуміло: митна служба України не пропусти-
ла мою есемеску до Тебе. Митники денно й 
нощно стоять на сторожі морального кодек-
су українських жінок. 

* * * 
– …И что, Джони ман, ты действительно 

можешь все, что захочешь?..
– Практически да… Только…
– Что?
– У нас говорят: бойся исполнения же-

ланий…
– Почему?
– Чтобы не разгневать Аллаха…
– Чем?
– В таких случаях мы как будто сравнива-

емся с ним. А это очень дерзко. Так нельзя… 
И может прийти наказание…

– Но ведь таким самым образом наказа-
ния можно и избежать!

– Что ты, Алиночка… Сценарий Аллаха 
просчитать невозможно…

9 З часом я дізналась про взаємозв’язок систем організму зі знаками Зодіаку. Плечі, руки, пальці рук, легені – це  органи, якими 
“керує” знак “Близнюків”... Матеріалісти й скептики проречуть: “Збіг!”. У моїм житті таких “збігів” – безліч... Може, й у вашому, 
та зазвичай ми на це не зважаєм…
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* * *
“26 червня, четвер. Міжнародний день 

підтримки жертв тортур. Міжнародний 
день боротьби зі зловживанням наркотич-
ними засобами”.

Так… Перед нашою “приватною роз-
мовою”, на яку чекала кілька годин, я була 
вже справжнісінькою ж ертвою справжніх 
моральних тортур. І мене, жертву, Ти му-
сив, Ти просто-таки зобов’язаний був під-
тримати. Я зрозуміла, що не виїду з “Гар-
варду”, доки не зустрінуся з Тобою. Часу 
до Твого гіпотетичного звільнення було чи-
мало, тому я пішла до своєї гуртожитської 
келії. Хотіла послухати той музичний диск, 
що його Ти подарував мені разом із книгою 
(коли я подякувала за подарунок, особливо 
за диск, – Ти якось дивно сказав: “Це треба 
озвучити…”. Що – “це”?..).  

…Музика полинула з магнітофона, під-
хопила мене на свою хвилю – і понесла… 
Фортеп’яно зливалося зі звуками гітари, тво-
рячи акорди божественної гармонії… Та… 
Що це?.. Що я чую?.. Не може бути… “Я думаю 
про тебе весь мій час… Але про це не треба 
говорити… Ти прийдеш знов… Ми будемо на 
“Ви”… Чи неповторне можна повторити?.. 
Я Вас люблю… Я думаю про Вас… Але про це 
не треба говорити…” – тужливо виспівував 
жіночий голос тексти Ліни Костенко… 

…Наче у відповідь, оксамитовий бари-
тон виводив – теж ніжно,  але так жорстоко: 
“О,  як же Вам зізнатись в некоханні? Як 
загасити блиск таких очей? Належить моє 
серце іншій панні… Та щось таки пече його, 
пече… І, може, Ви на неї навіть схожа… Та 
бути нею щось Вам не дає… І ось уже прозора 
огорожа Вас ділить на “моє” і “не-моє”… І 
хочеться коханням називати хоч що-небудь, 
хоч подих  на щоці… А Ваші очі – ніжно-
полум’яні… Де взяти сил, щоб той вогонь 
погас?..  Належить моє серце іншій панні…  
Я вигадав її… заради Вас…”.

Мелодії проникають у самісіньке серце, 
що бринить в унісон із ними… 

Я не витримала напруги, впала на ліж-
ко, все моє  нутро здригнулося від ридань 
– і сльози – гарячі, як краплі розплавленого 
бурштину, піднялися-видобулися з потаєм-
них глибин єства… Я почувалася безвольною, 
виснаженою істотою, у душі якої розцвітало 
– болісно-щемно, невимовно-жагуче – нове 
почуття, із яким, я знала, буде так складно 
жити, але від якого було вже несила відмо-
витись, яке я не хотіла виривати з серця, як 
робила це раніше… Мені так невимовно жаль 

було його, цього почуття, завдяки якому вже 
кілька місяців справжнє щастя жило в мені 
“маленьким білим пухнастим кошеням”…  

…Не пам’ятаю вже, коли я так плакала… 
коли так плакала… А-а-а... тоді… як… втра-
тила… назавжди… безповоротно… непоправ-
но… Саме через цю ВТРАТУ моє бідне серце, 
так і не впоравшись із непроминальним ба-
гаторічним болем, згодом зачинилося на всі 
мислимі й немислимі амбарні замки-засуви, а 
ключі від них із розпачу кинуло в сірчану кис-
лоту буднів, рутини, суєти…

І ось тут… Ти змусив мене заново відчу-
ти, що ЖИТТЯ – триває…

Так! “Хай буде так, як я собі велю!.. Я 
Вас люблю… О, як я Вас…”

…Я знову телефоную, перед тим так-сяк 
опанувавши себе й випивши піґулку адапто-
лу… Дзвінок… “Тривога душу розтинає: А 
що, як любиш не мене?..”

– Аліно Миколаївно, вибачте, на жаль, 
ніяк не можу вирватися, – почула я Твій за-
клопотаний голос у слухавці…

– Бачите, який Ви… – серце моє обірва-
лося й почало падати на самісіньке дно тихо-
го океану моїх почуттів…

– Так, я знаю, я поганий, – луною донісся 
до мене Твій голос…

– Ні, Ви хороший… – переконую я Тебе… 
– Можна, я потурбую Вас десь за годину?.. 
– жалісливо благаю… І відчула, що Тобі, 
справжньому лицареві, ніяк і ніяково відмо-
вити настирливій жінці. 

– …Ну добре…
“Я обламаю хвилинам пальці, щоб не вплі-

тались в печаль вони… А по-латині – аморе 
амо… Невже від цього рятунку немає?..”

…Іду в аудиторію – добре, що зараз се-
сія, і наші спудеї роз’їхалися по домівках… 
Дістаю якісь друковані листки і на зворот-
нім боці починаю писати Тобі листа, щоб 
хоч якось угамувати іскристе шампанське 
почуттів…

… Непомітно година збігла… Я змерзла, 
доки писала: в цьому корпусі – товстелезні 
стіни, сонцем не прогріваються, тому навіть 
улітку тут – глибока прохолода. А я, крім 
того, ще й застуджена… Вирішую послати 
SMS: “Буду в піцерії, доки не виженуть або 
доки Ви мене не заберете. Ваш чемний узур-
патор”. Дожилася… Чіпляюсь до чоловіків… 
Але вчора мені Валечка сказала: “Не аналізуй! 
Роби так, як ТИ хочеш”. От і роблю. Бо не-
стерпно хочу побачити Тебе. Такого зі мною 
давно не було... І я ціную це. Значить, “ще не 
вмерла Україна”…
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Перетинаю квітучий “гарвардський” двір 
і прямую до нової піцерії, що в центрі містеч-
ка. Треба ж – провінція, а піцу роблять на 
живім вогні, у справжнісінькій печі, приве-
зеній сюди з Італії кмітливою власницею пі-
церії. Якось вона мені розповіла, що ця пічка 
коштує, як добрячий “Mersedes”… Зрозуміло, 
чому піца тут має абсолютно інший смак, аніж 
у “Челентано” чи подібних забігайлівках. Тут 
її ще можна їсти, отримуючи задоволення.

Не встигаю замовити який-небудь сік у 
розрахунку на довге очікування Тебе, як… 
Не може бути!!! Ти швидкими кроками пере-
тинаєш хол і підходиш до мене… Я втрачаю 
дар мови… Ти впевнено береш ініціативу в 
свої руки, я покірно йду за тобою кудись на 
другий поверх, де Медівник часом приймає 
столичних високопосадовців – тут цих за-
їжджих політ-культуро-медіа-зірок буває 
чимало… Мені байдуже, куди Ти мене ведеш, 
– я в емоційному ступорі…

…У затишному зальчику я безсило опус-
каюсь у шкіряне крісло – і спокійно-бездумно 
бовкаю (видно, почав діяти адаптол):

– Максиме Петровичу! Ви навіть не уяв-
ляєте, як це приємно – чекати на людину, яка 
тобі приємна… – І неусвідомлено, на повно-
му автоматі простягаю Тобі ліву руку… Я так 
хочу доторкнутися до Тебе… Але.. рука… 
пташкою завмирає в повітрі… Пташка не зна-
йшла опори… Ти, вражений, розгубився… 
Я теж, однак мій голос чомусь владно, хоч і 
з загнаним кудись у глибину хвилюванням, 
глухо (я його не впізнаю) наказує Тобі:

– Дайте руку. – І Ти… повільно й слух-
няно простягаєш мені свою долоню… Я ледь 
стискаю Твої пальці… Тільки після цього пе-
реводжу дух…

– Дякую… – відпускаю руку… Пауза… 
Я змінюю тему, щоб Тобі не було ніяково від 
мого екзальтованого вчинку:

– Максиме Петровичу, я знайшла для 
Вас Ваш “національний самоідентифікатор”, 
– кажу, дістаючи з дамського рюкзачка по-
дарунковий пакетик. – Ось, тільки обережно, 
не розбийте.

– Що-що?? Національний… що?.. – Після 
пригоди з рукою Ти дивишся на мене вже як 
на майже божевільну… 

– Національний самоідентифікатор, – 
кажу я. – Виймайте! – Ти з цікавістю, обе-
режно дістаєш із пакетика мій дарунок. Це 
– маленька з прозорого кольорового скла 
(жовто-блакитного, бо ж – національна!) ви-
готовлена вручну рибка… Бачу, що Ти при-
ємно здивований… Риба – Твій гороскопіч-

ний тотем… Ти ставиш рибку на стіл, на неї 
падають лагідні промені вечірнього (корало-
вого!!) сонця, від яких вона грає різнобарвни-
ми блискітками. Ми мовчки милуємося мініа-
тюрною феєрією світла, барв і тіней… – Хіба 
я могла не привезти Вам цю красу?.. 

– Це – з моря?
– Так… Максиме Петровичу, можу я Вас 

щось попросити?
– Будь ласка.
– Ви завтра від’їжджаєте… Візьміть її з со-

бою – як запоруку Вашої успішної поїздки і…
– І?..
– …І як оберіг…
– …Дякую… Візьму…
Приходить офіціантка.
– Аліно Миколаївно, що будете вечеря-

ти? – запитуєш мене. А мені ніякий шматок 
від хвилювання в горло не полізе…

– Якщо можна, я б хотіла чаю…
– Самого чаю? Ну, а до чаю що? – не вга-

ваєш Ти…
– Шоколадку… – Я згадала, що не їла ці-

лий день… І не хочу… Правду моя Валечка 
каже, що то – від нервів… Я схудла… Це на-
віть татко помітив і порадів за мене. Знав би, 
бідолашний, через що…

Ти вирішив замовити вино… “Білий мус-
кат червоного каменю”… Це дороге вино… 
Моє чи не найулюбленіше… Ще з часів аспі-
рантства… Тоді його можна було купити в 
звичайному гастрономі. Зараз “Массандра” 
випускає його  обмеженими партіями, навіть 
у Криму його не завжди дістанеш… Як воно 
потрапило сюди?..

…Наша “приватна розмова” тривала…
– Максиме Петровичу, не розумію, чому, 

але Ви дієте на мене як… як… наркотик! Я пе-
ретворилася на справжнісінького наркомана, 
Ви уявляєте, як це?!! – Я зрозуміла, що, заче-
пивши болючу для мене тему, стала раптом на 
слизький лід… А Ти, щоб уникнути двознач-
ності, спробував усе перевести на жарт:

– Аліно Миколаївно, це ж зараз лікується!
– Правильно, лікується! Але що для цьо-

го потрібно? – не вгавала я. – Доза! А якщо 
дози довго нема – тоді що? – Ти дивився на 
мене, ледь стримуючи посмішку, а я не дава-
ла Тобі й слова вставити. – Якщо дози довго 
нема – починається “ломка”!! Ви хоч уявляє-
те, як це?!! – я, хоч і напівжартома, але вже 
майже кричала на Тебе (адаптол робив свою 
справу!). Ти голосно розсміявся:

– Ха-ха-ха!  Аліно Миколаївно, “ломки” 
не буде! Ха-ха! Я вам обіцяю! Я все зроблю, 
аби “ломки” у Вас не було! Я обіцяю! – продо-
вжував Ти сміятися…

Ïðîçà



34

– Правда? – я не повірила своїм вухам. – 
Ви обіцяєте? Ви будете моїм “наркологом”?

– Так, так! – все ще сміючись, підтвер-
див Ти. Твої зелені очиська випромінювали 
веселі смарагдові іскорки… 

– Правда?.. Я Вам вірю… – мій голос 
здригнувся, я дивилася Тобі прямісінько в 
очі, потопаючи в їх зеленкавій глибині, а моя 
ліва рука – зрадниця!!! – самовільно, без мого 
на те дозволу, потяглася до Тебе. На цей раз 
Ти вже спокійно простягнув мені у відповідь 
свою – ніби на знак взаємної домовленості. Я 
взяла Твою руку, накрила її правою долонею, 
аби вона раптом не випурхнула… Це тривало 
якусь мить, але я встигла відчути Твоє тепло, 
Твою впевнену силу, надійність, щирість, гли-
бину… Я розкрила свої долоні – відпустила 
Тебе… Мені стало трохи спокійніше… Вихо-
дить, можна з Тобою спілкуватися… Не лише 
на поетично-робочі теми… Дякую, Госпо-
ди… 

Прийшла офіціантка, поставила келихи 
з вином на стіл, Ти взяв свій, але…

– Стоп!! – голосно наказала я. Офіці-
антка аж здригнулася. – Це що??

– Вино… – промовила дівчина з бей-
джиком “Аня. Стажистка”. 

– Вибачте, але це не “Білий мускат чер-
воного каменю”. Ви хоч раз бачили це вино? 
– спитала я її.

– Ні, – пролепетало дівча…
У бокалі була темно-коричнева бурда. 

Тут уже й мій адаптол не допоміг.
– Вибачте, – сказала я з притиском. – 

Але Максим Петрович ерзац пити не буде. 
Заберіть це. – Перелякане дівча вибачило-
ся і розгублено зникло. Ти теж сидів ледь 
розгублений і намагався жартом розряди-
ти ситуацію… Я ж завелася: “Білий мускат 
червоного каменю” – це візитна картка 
“Массандри”… Це вино здавна замовляє 
до свого столу королева Великої Брита-
нії! Воно виготовляється з винограду, який 
росте лише в певному місці Криму… Там 
особливий мікроклімат, тому що… 

…Тільки згодом до мене дійшло, що піс-
ля того, як я виридалася перед побаченням 
із Тобою, наковталася піґулок, – мій біль, 
моя притлумлена напруга мусили були десь 
вихлюпнутися… І все це дісталося Ані. Ста-
жистці. Через неправильне вино…  Бідне ді-
вча, пробач мені… років через …надцять ти 
мене зрозумієш… Добре хоч,  що Ти дав їй 
пристойні чайові…

* * * 
– Алиночка, не ешь, это невкусно, – про-

мовив Близнюк, бачачи, як  длубаюсь у та-
рілці… Ми вже півгодини сидимо в якійсь 
забігайлівці, куди я забрела пообідати перед 
поїздкою “до чорта на роги” – в сховище (до-
бре, хоч не в колумбарій!) дисертацій у Хімки, 
що під Москвою…

– Но я же голодна…
– Да, но ты не должна есть невкусное! 

Давай пойдем в хороший ресторан, и я тебя 
покормлю. Ну зачем ты это купила? – він із 
докором дивився на мене. – Стоит мне отлу-
читься, как ты начинаешь над собой изде-
ваться. Запомни, Близнечик: ты заслужи-
ваешь всего самого наилучшего. Пойми, ты 
сама должна себя воспитывать: прежде всего 
– свой вкус. В широком смысле... И я не могу 
понять, откуда у тебя такое пренебрежение 
к самой себе. Почему тебе все равно, как ты 
одета, что ты ешь??? Скажи…

– Не знаю… Разве это так важно?
– Алиночка, в этой жизни важно все. До 

мелочей. Ведь жизнь наша  состоит из этих 
самых мелочей. Ты не согласна??

– Ну да…
– Ну вот видишь… Ну так почему ты не 

любишь красиво одеваться? 
– Мне все равно. Джинсы – best of all10.
– Но почему??? Мне, МНЕ не все равно! 

Понимаешь?! Ты – моя женщина. И я хочу, 
чтобы у тебя всё было самое лучшее. Не толь-
ко джинсы. Понимаешь??

– …
– Я спрашиваю: понимаешь?
– Нет.
– Что непонятно?
– Почему я должна выделяться? Я этого 

не люблю. Мне комфортно в тени.
– Ты не можешь быть в тени. Это не для 

тебя.
– Почему ты так уверен??
– Я тебя очень хорошо знаю. Намного 

лучше, чем ты сама себя знаешь.
– Но откуда?
– Я люблю тебя. И это дает возможность 

ЗНАТЬ. Когда-нибудь поймёшь. Сейчас ты 
просто принимаешь мою любовь. Но не лю-
бишь по-настоящему…

– Ты меня обижаешь.
– Прости, родная. Но это так… Да 

выбрось ты эту гадость! – не витримує Близ-
нюк, забирає в мене тарілку  з неідентифіко-
ваним їдлом, і ми виходимо з “тошнилівки”…

…Так… Близнюк привчав мене до КРА-
СИ. Його естетизм і гедонізм виявлялися 

10 Кращі за все (англ.). 
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в усьому… Мені було важко зрозуміти, як 
можна отримувати насолоду від неживих 
речей – наприклад, “шмоток”, яким дехто 
з моїх подруг приділяв масу уваги. Мені це 
було байдуже. Та щоб зробити Близнюкові 
приємне, я мусила вбивати час у магазинах… 
Мене це дратувало… А Близнюк радів, мов 
дитина, коли я з’являлася перед ним у гарних 
речах… Якщо чесно, то, власне, він сам їх і 
вибирав для мене, тільки робив це настільки 
делікатно, що до мене лише згодом доходило, 
що то все були речі, вибрані для мене ним… 
Мене весь цей процес більше нервував, аніж 
радував: шкода було часу, вбитого на пошуки 
ганчір’я… Утім, згодом зі мною відбулася ме-
таморфоза: я почала прискіпливіше ставитися 
до свого гардеробу, аксесуарів, зовнішнього 
вигляду… Мій Учитель із часом таки пробив 
залізобетонні мури мого занадто спокійного 
ставлення до своєї жіночої суті, надихнув на 
пошуки гармонії не лише внутрішньої, а й зо-
внішньої… Як усередині – так і назовні (точ-
ніше, як нагорі, так і внизу, – сказали б мої 
східні філософи…). 

Моя зовнішня невідповідність Близнюко-
вим уявленням про щасливу жінку мала під со-
бою логічне підґрунтя: я, роздирана внутріш-
німи суперечностями, мимоволі проектувала 
ці контроверзи назовні, що й відбивалося на 
моєму вигляді, на моєму довкіллі… Лише за-
спокоївшись, усвідомивши, що я – кохана, що 
я – люблю, що саме ЦЕ і є найвищим щастям у 
моєму житті (як і в житті будь-якої нормаль-
ної жінки; і в принципі не так уже й важливо: 
взаємне кохання чи ні, головне – коли жінка 
ЛЮБИТЬ – у широкому сенсі. Тільки тоді 
вона ЖИВЕ. Живе повноцінно), – лише тоді 
сформувалась у мені потреба гармонізувати 
себе і свій простір… І ця “робота” стала для 
мене такою органічною, природною, як – ди-
хати, спати, їсти…

Я навчилась отримувати задоволення 
від усього найпростішого – від прибирання 
квартири (це взагалі перетворилося для мене 
у своєрідний ритуал очищення від набраного 
негативу), від довгих поїздок у транспорті (я 
цей час використовувала для навчання, роз-
думів, написання віршів, слухання музики…),  
від перевірки спудейських контрольних ро-
біт (при цьому я тренувала увагу й силу волі, 
уміння максимально концентруватися і як-
найшвидше виконувати найрутиннішу працю) 
і т. ін… 

Правда, проблема виникала, коли я по-
чинала спілкуватися з нецікавими для мене 
особами, а “втекти” від них не було можли-

вим… Отоді я по-справжньому страждала… 
Фізично відчувала, як зупинявся, завмирав 
час… Як хвилини – по краплі – по-віль-но-па-
да-ють-у-бе-зо-дню…  Спілкування з такими 
людьми перетворилося для мене на моральні 
тортури… Але згодом і тут знайшла вихід… 
Так, завдяки Близнюкові я змінила свої під-
ходи практично до всього. Я навчилась “об-
дурювати” Нудьгу в своєму житті. І та, не ви-
тримавши такої наруги, безслідно зникла… 

* * *
…Після нашої “приватної розмови” я 

брела додому, не уявляючи, як проживу цю 
вічність без Тебе – Твоїх очей, Твого голосу, 
Твоєї присутності в “Гарварді”… Із прочи-
неного вікна чиєїсь спудейської келії лину-
ла в духмяну червневу ніч тужлива мелодія 
із знайомим уже мені жіночим голосом. Це 
було майже про нас: “Що в нас було?.. Лю-
бов і літо… Любов і літо – без тривог.. Оце 
і все… А взагалі-то – не так і мало, як на 
двох…”. мимоволі заплакала… Нащо Ти по-
дарував мені таку тугу?.. 

…Згори на мене байдуже вирячився мі-
сяць. Кольором цей нахаба був схожий на 
моє коралове сонце зі снів…

* * *
“27 червня, п’ятниця. Цей день потріб-

но використовувати для зміцнення власного 
здоров’я, для підвищення духовного рівня”.

Сьогодні – екватор!! І я радію, як 
спудейка-третьокурсниця, що дожила-таки 
(не вигнали!!) до середини ВИПРОБИ! Ще 
п’ять днів без Тебе, а шостого Ти вже маєш 
бути в “Гарварді”! І всі радітимуть Твоєму 
поверненню… А я терпляче чекатиму на 
Твоє обіцяне мені повідомлення… Доти я 
вже закінчу цей щоденник, який міцно й на-
дійно ось уже тиждень тримає мене за гриву 
над поверхнею підступно-спокійних буднів, 
у глибині яких так багато небезпечних і не-
видимих вирв… 

* * *
– Алінцю, ти не забула, що сьогодні ми 

йдемо купувати яйця? – почула я в телефон-
ній слухавці Валеччин голосок. Звісно, я за-
була.

– То коли й де? –  питає Валюська. 
– “Арт-кав’ярня”, сімнадцять нуль-нуль, о’кей?
– Йес!
…Моя пташечка завжди пунктуальна: 

як справжня королева, вона цінує свій і чу-
жий час. Тому запізнюється Валечка лише у 
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виняткових випадках. Коли я пригналася на 
місце зустрічі, Валюня була вже там. Ми по-
сестринськи обнялись і пішли в крамничку 
за… яйцями. Десь раз на місяць-два ми спо-
кушаємо долю: дізнаємося, що чекатиме на 
нас упродовж цього періоду. А робимо ми це 
дуже просто: підходимо до “лотка” з “кіндер-
сюрпризами”, зосереджуємось і обираємо 
кожна собі по дитячому яєчку…  

Ми спустились у підвал кав’ярні. Слава 
Богу, можемо вирватися хоч ненадовго із су-
єти міста, непотрібних стосунків, нав’язливих 
людей… Коли опиняємося з Валюською ра-
зом – час починає плинути дивним чином: він 
стискується до неможливості: і ось, здається, 
ми тільки-но замовили каву, як годинник – 
підступно! підло! – показує, що ми цю каву 
п’ємо ось уже четверту годину… Просто-
таки теорія відносності Айнштайна в дії! І так 
завжди… З Валюською ми вчіплюємось одна 
в одну, як голодні звірята в ту саму кістку, як 
потопельники за той самий рятівний круг… 
Так і зараз… 

Валюня знає, що після останньої зустрічі 
з Тобою я не можу знайти собі місця: плачу, 
радію і страждаю водночас. Тому сьогодні – 
вона мій доктор Фройд:

– …До речі, твоя рука (коли ти її йому 
простягла) згадала роман із мізинцем… – Ва-
лечка, попиваючи робусту, задумливо аналі-
зувала мою поведінку з Тобою.

– Що??? Що ти таке кажеш! – обурилась 
я… – Я зовсім про це не думала!..

– Правильно. Це було на підсвідомості… 
Ти забула, а рука – пам’ятала. Отак. – Ва-
люська “віщала”, яко оракул… Мені стало 
ніяково, що я так “прокололася” зі своїми 
руками-мізинцями-бажаннями… Але, воче-
видь, це була правда…

– Так, він порядна людина, – продовжу-
вала Валюня. – Але ж це абсолютно не твій 
типаж! 

– А Олег – що, мій типаж? – захищаю я 
Тебе.

– Так… Ясно… Не порівнюй з Олегом! 
Олег – святий. І ти це знаєш.

– Знаю. 
– І тільки “вякни” щось Олегу – я тебе 

приб’ю. 
– І вякну… Олег – ідеал, до якого мені в 

цім житті не долізти. А я –  слабка жінка… І 
Олега я надто поважаю, щоб примітивно на-
ставляти йому роги. Та це й не для мене. Ти 
ж знаєш…

– Знаю. Тому й кажу: вір-ту-аль-ний, по-
вторюю (дивись на мене!): ВІРТУАЛЬНИЙ 
роман – не більше! Зрозуміла?!! – в голосі Ва-

лечки забриніли сталеві нотки. Валюня про-
довжує поливати мене холодним душем:

– Ну що ти в ньому знайшла? Теж мені, 
Антоніо Бандерас…

– Не знущайся.
– Це ти сама над собою знущаєшся.
– Ти не розумієш: саме завдяки Йому я 

відчула, що ще живе в мені те, давнє, справ-
жнє, яке я мільйон років ховала в глибині… 
Це Він допоміг мені згадати, хто я насправ-
ді… Ти ж знаєш, що після Близнюка мені все 
було по фіґ. І мужчин не існувало… І мене не 
існувало… А зараз я відчула, що – ЖИВУ! І 
все це – завдяки Йому. Він, бідолаха, про це 
й не здогадується… Але мені це й не важливо, 
розумієш? Мені важливо, що Я САМА почала 
відчувати. Життя знову несподівано набрало 
для мене сенсу. Я відчуваю себе щасливою, 
хоча й мучусь, бо постійно хочу бачити Його, 
чути, спілкуватися… Таке відчуття, що я здат-
на гори перевернути…

– Дивися, щоб ці гори тебе й не засипа-
ли, – знову збиває мене з лірико-патетики 
Валюська. – Алінко, я все розумію… Але по-
дивись на мене, що зі мною зробив мій Зай-
чик. Ти знаєш, як це боляче – втратити все: 
стосунки, сім’ю… Відчувати, що ти – відпра-
цьований біоматеріал… Благаю: не роби бо-
ляче Олегові!

– Боже!! Вам би з ним разом жити, ви з 
ним однаковісінькі! 

– А ти  така, як мій Зай-чик. Вам, близню-
кам, тільки й подавай усе новеньке-свіженьке-
гостреньке. Ненаситні ви мої!..

– Якби твій Зай-чик був зі мною, я б його 
скрутила в баранячий ріг. І ти, і він це пре-
красно знаєте. 

– Ну то скрути свого Поета! – сердиться 
Валечка.

– Добрий день! За що?!! Мене вперше при-
вабив у мужчині цей унікальний сплав – по-
тужного інтелекту, добропорядності, глиби-
ни душі, чуйності, чистоти…

– Ти про Олега? – саркастично перебиває 
мене Валька.

– …Знущаєшся! – ледь не плачу я.
– Та не знущаюсь, – відказує моя короле-

ва. – По-хорошому заздрю тобі… Ти щасли-
ва. Ти по-справжньому закохана…

– А ти що – ні? Скільки ти мені торочила: 
“Я люблю свого Зай-чика”… “Я люблю свого 
Зай-чика”… І що ти маєш від своєї любові? 
Повний нервово-емоційний абзац! Ми обидві 
закохані. Тільки тобі від твоєї любові жити 
тошно. А мені – “в кои-то веки!!” захотілося 
нарешті ЖИТИ! Ти розумієш, мені знову за-
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хотілося стати за мольберт!! Захотілося сісти 
за фортеп’яно. Я хочу писати вірші.  Я знаю, 
що скоро завершу дисертацію на цьому під-
йомі… То що – я не повинна Йому, моєму По-
етові, бути  глибоко вдячною за це???

– Так… За це можна бути вдячною… – за-
мислено промовила Валюня. – Але – вдячною, 
не більше. А ти ж уся дрижиш, як про нього 
згадуєш – це що, по-твоєму, – вдячність?

– …
– Тому я й утовкмачую в твої перевернуті 

мізки: бережи сім’ю!
– …Валь… ну ти ж знаєш… Після Близ-

нюка я перестала бути жінкою… – Валюня 
тяжко зітхає:

– Знаю… 
– … Я була холодною байдужою меду-

зою… Може, це мій шанс? – я ніби питаю в 
неї дозволу.

– Який у біса шанс?!! – обурюється Валька.
– А такий, що мене чи не вперше в цім ти-

сячолітті зацікавив МУЖЧИНА. В комплек-
сі – і як особистість, і як власне мужчина. Це 
що, погано?

– А ти знаєш, що мужчина, може, теж 
має жінку, яка йому дорога, або якій він до-
рогий?!

– Жінку?? Ні… якось я про це не думала… 
– розгубилася я.

– Отож!  Не думала вона! А ти подумай! 
Я думаю… Справді, виходить, мої почуття 

до Поета – це чистісінький егоїзм… Я думала 
тільки про себе, про свої заборонені бажан-
ня… Але ж… певні знаки уваги й Він приділяв 
мені… Я не могла так жорстоко помилитися 
– вигадати все це на голому місці… Та ні, ні-
який це не егоїзм. Це просто ГОЛОД. Голод 
мого жіночого єства… Після втрати Близню-
ка я жила довгі роки, як цуценя з перебитими 
передніми лапами… Цуценя роками жаліб-
но тихенько скавучало від непроминального 
болю, але з часом зрозуміло, що зниклого 
господаря йому не замінить ніхто… Тоді цу-
цик час від часу блукав холодними мокрими 
вулицями в надії віднайти хоч таку-сяку кіс-
точку, аби не здохнути… Перебиті лапки по-
троху загоювались… І хоч заново навчився 
швиденько бігати, виляти хвостиком і радіти 
сонцю, – душа його все-таки кульгала на всі 
чотири лапи…

– Ну, що там у тебе? – повертає мене в 
реал Валюська.

Я обережно розкриваю жовточок “кін-
дера” і дістаю якусь пластмасову річ… Що 
це? Якийсь пилосмок, чи що?? Картинка-
інструкція, вміщена разом із “пилосмоком” 

до жовточка, теж нічого путнього мені не 
підказує… 

Ми з Валюсею тупо дивимося на незрозу-
мілий предмет… І яке ж таке моє життя впро-
довж наступного місяця він символізує??? 
Раптом мені спадає на думку посмикати за 
якусь мініатюрну ручку. Я роблю це – і – о 
диво! – ручечка відходить, а разом із нею з 
“пилосмока” змійкою виповзає сантиметрова 
стрічка… То це – рулетка! Хм… Навіщо вона 
мені?.. Ми замислено дивимось на вимірний 
пристрій, намагаючись осягнути “вищий про-
мисел”… Тут до Валюськи доходить:

– Так це ж те, що я тобі  вбиваю в твою 
очманілу голову!

– Що??? – не розумію я.
– Це символ “соизмеримости”. Ти 

зобов’язана кожен свій крок надалі вимірю-
вати цією стрічкою. Ти маєш сім разів по-
думати, перш ніж що-небудь відчикрижити, 
ясно? Максимальна продуманість учинків, 
“вимірювання” їх до міліметра, зрозуміла? – 
питає Валюся. Я приречено зітхаю:

– Тепер ясно… Треба ж таке… Ну пря-
мо Боже послання… А в тебе що? – запитую 
я Валечку. Вона бере своє “кіндеря” і, ледь 
тамуючи хвилювання, намагається розкрити 
жовточок… Але що це? Я таких жовточків-
упаковочок іще не бачила.. Якась новинка. 
Валюня крутить її в руках і так, і сяк – роз-
крити не може. Розгублено й нервово дивить-
ся на мене:

– Що це означає?? Така гарна упаковка, а 
я навіть не знаю, як до неї підступити… – бід-
кається вона… Я мовчу. Я теж не знаю. Потім 
кажу:

– Дай сюди. – Валюня слухняно від-
дає жовточок мені, я натискую на якісь там 
рівчачки-смужечки – лусь! – жовточок під-
дався, готовий відкрити свій сховок. Я про-
стягую його Валюні: далі – сама!

Валюнька виймає зсередини спочатку 
інструкцію, потім… У мене перехоплює від 
жаху подих: в її долоньці з’являється якась 
гидка істотка, схожа на товсту бордову гу-
сеницю з відразливою гримасою: перекоше-
ний рот, одне око зелене, друге – біле… І які 
тільки бевзі виготовляють такі іграшки для 
дітей?!!

– Ось бачиш! – скрикнула Валечка так, 
що аж офіціанти озирнулися на наш столик. 
– Бачиш, – ледь не плаче Валюня, – це – моє 
життя: гарна, чудова  упаковка, а всередині – 
така гидота!!! 

Я пригнічено мовчу, бо це так схоже на 
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правду… Валюська ледь стримує сльози… І 
якого біса ми купили цей кіндер…

– І це я сама, сама його вибрала!.. Нема на 
кого нарікати!.. – не вгаває Валечка… Всі мої 
сеанси психотерапії – коту під хвіст… Тепер 
спробуй її заспокой… Але є-таки Всевишній, 
він раптом напоумлює мене:

– Валюсь, так це ж – Лахудра!
Валюська приголомшено замовкає і по-

годжується:
– Так…
– Ну, ти що, забула??? Ти ж задумала 

писати роман “Лахудри”! Пам’ятаєш?? Про 
жінок-хижачок… Так?

– Так… – знову киває головою Валюся…
– Ну то це ж тобі провидіння й указує на-

прям твого життя на найближчий час: ти му-
сиш засісти за роман! Зрозуміла???

– То це – така підказка мені? – Валюська 
не вірить, що для неї ще не все втрачене в цім 
житті з її Зай-чиком…

– Ну звичайно, а що ж іще? Ану, глянь-но 
в інструкцію! – Ми розглядаємо листочок, а 
на нім зображено цілий біологічний клас ла-
худр: яких тільки їх тут нема! Є і їхні спонсо-
ри чоловічого роду… А над усім цим розмаїт-
тям – зображення великої людської руки, на 
яку Валюся реагує цілком логічно:

– А це – моя рука! Це я пишу роман! Це я 
лахудрами керую…

– Ну звичайно, моя хороша. Починай 
негайно, негайно, чуєш?!! Нема чого тягнути 
кота за хвіст! Пиши! 

…Ми в гарному настрої розійшлися по 
домівках… Жити можна було далі… Я тільки 
не сказала Валюсі, що було в моїй “інструк-
ції”… Там у дикому танці “відривалися” тем-
на дівчинка і світловолосий хлопчик. Вони не 
помічали нічого довкола. Навіть того, як на 
них через вікно сумно дивився інший хлопчик 
– із голубими очима…  “Рулетку” я вирішила 
не виймати із сумочки.

* * *
…Я поволі прокидалася від п’янкого аро-

мату троянд… Вони тут неподалік – свіжі, 
оксамитово-чорні… Троянди завжди супро-
воджували нас із Близнюком… Він мені їх що-
разу дарував, вони букетами стояли в наших 
кімнатах, де б ми не опинялися… Не зникали 
навіть у люті московські зими, хоч і кошту-
вали тоді шалених грошей… Вони стали сво-
єрідним оберегом нашого кохання… Тільки 
після ЗЛАМУ я вже не могла їх сприймати і 
приймати… 

– Алиночка, вчера приехал Сафи из 
Ирана, привез много интересного, пойдём 
выберем тебе камешки, я же обещал… – Близ-
нюк, сперши голову на руку, напівлежачи, з 
любов’ю дивився на мене…

– Хорошо, – відповіла я. Близнюк почав 
ніжно водити смаглявим пальцем по моєму 
плечі, шиї, добіг до щоки, губ…

– Какая ты у меня красивая… Вся белень-
кая такая… Богиня11…

– Я – беленькая??? – приголомшено запи-
тала я. – Я же смуглая!

– Ну что ты! Ты не видела наших женщин 
– вот они смуглые… А ты – беленькая! Моя 
Белоснежка! – Я була вражена: завжди вва-
жала себе смаглявою… 

– Родная… – прошепотів Близнюк, схо-
вавши своє обличчя в моїх долонях… Сухе 
ніжне тепло почало підійматися десь глибоко 
в моїй Душі – не тілі… Я з безмежною вдяч-
ністю, якоюсь щемною ніжністю дивилась у 
його – мої! – очі, бачила в них своє віддзерка-
лення і хотіла, щоб мить ця тягнулася вічно… 
Вкотре я відчувала, як у такі невимовно щас-
ливі хвилини всередині мого єства тихо роз-
квітає дивовижна квітка – незаймано-чистий, 
із легким рожевим відблиском на білосніжних 
вологих пелюстках божественний ЛОТОС… 
Еманації від його ледь уловимого тонкого й 
неповторного аромату огортали мене – і по-
тім довго, довго оберігали мою душу від жит-
тєвого бруду і прози… 

11 Я ніяковіла й не знала, як поводити себе, коли Близнюк час від часу називав мене богинею. Я протестувала проти такого “пе-
рейменування”, але помічала, що в такі хвилини Близнюк чомусь смутнішає і тихо, ніби сам до себе, промовляє: “Ты не понима-
ешь…”. І замовкає надовго… Я справді нічого не розуміла – і чому так називає, і чому стає сумним і замисленим... Із роками я 
дещо знайшла в Ошо... Тантричний секс... Мужчина, який прагне стосунків із жінкою, тривалий час повинен не торкатися її, а 
ставитися до неї... побожно. Аж доки чуттєвість не переплавиться в почуття вищого ґатунку й утратить  щонайменше сексуальне 
забарвлення... Коли навіть оголене жіноче тіло вже не викликатиме в нього фізичного збудження, а – лише поклоніння, шанобу, 
як, власне, – до Богині... І лише тоді йому дозволяється бути з жінкою... Парадокс: утративши “чисте” фізіологічне бажання – 
мужчина може практикувати такі стосунки... Звідки мені тоді було про це знати?.. Навіть коли Близнюк і розповів би про це... Я 
була тоді до багатьох речей не готова... Близнюк терпляче, з любов’ю вчив мене, як на мій сьогоднішній погляд, елементарному 
– як дитину... Я була чемною ученицею, але... Його зерна сходили поступово... А деякі – дуже повільно й тяжко... Однак зійшли... 
Думаю, він був би сьогодні втішений, радий за мене... Він був не просто Вчителем – ювеліром, який бережно, трепетно і натхненно 
вигранював мою недосвідчену Душу... Хоч... справжній Майстер, він же Вчитель, – “багатовимірний” і, безумовно, вміщує в собі 
цілий спектр різноманітних якостей – ювеліра, і художника, і поета, і суворого наглядача з різкою в руці... Це вже – що  саме і 
якому учневі більше підійде...
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– …Теперь мне было бы не страшно и 
умереть… – від цих слів Близнюка гострий 
біль скалкою впився в самісіньке моє серце…

– Зачем ты так говоришь? – не спитала – 
простогнала я у відповідь.

– …Сам не знаю… Чувство какое-то 
странное…

* * * 
Увечері ми з Близнюком пішли в гості до 

його східних друзів…Ті приготували автен-
тичний пілав12, розкішно сервірували стіл, 
щедро пригощали нас смаженими фісташка-
ми, рахат-лукумом, іще якимись невідоми-
ми східними ласощами… Спілкування було 
якесь уповільнено-вишукане, розслаблене, 
медитативне… Мужчини напам’ять цитували 
в оригіналі Рудакі, Нізамі, Фірдоусі, Сааді… 
Критикували неточність перекладів Хайя-
ма російською мовою (“В море мыслей на-
шел я жемчужину смысла…”; “Вместо злата 
и жемчуга с янтарем, Мы другое богатство 
себе изберем…”)… Я перебувала в затяжному 
інтелектуально-естетичному “кайфі”… Моя 
філологічна душа спрагло всотувала і незна-
йомі звуки давньої мови, і розмірений ритм 
східної поезії, і низький тембр оксамитових 
чоловічих голосів, що наспівували тужливі 
мелодії Сходу…

…Після вечері Близнюк і Сафі виріши-
ли навчити мене курити кальян… Це було 
смішно: я кашляла, чихала, неправильно ви-
пускала дим, – мужчини ледь стримувалися, 
щоб відверто не зареготати… Але я відчува-
ла себе в повній безпеці: знала, Близнюк не 
допустить, аби щось було мені хоч якимось 
чином неприємним, – ні погляд, ні слово, ні 
інтонація – ніщо не могло мені поряд із ним 
завдати прикрощів… Це постійне відчуття 
захищеності вражало мене найглибше… Ні-
коли і ні з ким, навіть з Олегом, нічого поді-
бного я не відчувала… Усюди, де опинялася 
з Близнюком, – почувалася, як удома. Близ-
нюк був моїм Домом, моєю Фортецею, мої-
ми непробивними мурами, за якими я могла 
спокійно цвісти – для нашого обопільного 
задоволення… Тільки з ним я відчувала себе 
не розчахнутим андрогіном, а – ЦІЛІСНОЮ 
особистістю… Лише згодом, значно пізніше, 
я зрозуміла, що, зустрівши тоді Близнюка, я, 
по суті, віднайшла свій Духовний Дім…

– Алиночка, иди сюда, смотри! – Близнюк 
сидів у другій кімнаті на дивані й тримав у до-
лоні камінець теплого сіруватого кольору з 
білими тоненькими прожилками… Камінь 

мав бути холодним, а складалося враження, 
що він випромінює тепло…

– Что это?.. 
– Это же агат. Не знала??
– Не-а.
– Ну ты даёшь… Это же наш талисман – 

по гороскопу. В древности  агат посвящали 
богине садов, огородов и урожаев… Потому 
его садовники очень любили… А ещё… – го-
лос Близнюка зазвучав якось незвично при-
глушено і з не знайомою мені інтонацією, – 
агат разрешалось носить при трауре…

– Давай не будем о грустном… – швидко 
перебила я Близнюка. – А это что? – і показа-
ла на коричнювато-кавовий камінець.

– Это сердолик, – Близнюк тримав у руці 
інший – теж теплий камінець, у якому були 
тонкі прозорі хвильки – завдяки їм камінчик 
тьмяно сяяв, переливався різними відтінками, 
радував око… – В средние века люди верили, 
что этот камень побеждает черную магию, за-
щищает от зла, придает храбрость, помогает 
хранить тайны… – продовжував розповідати 
Близнюк. 

– А это что? Почти такой, как у меня, – 
показала я Близнюкові свій перстеник на мі-
зинчику – з молочно-блакитним напівпрозо-
рим камінцем.

– Да, точно. Это – селенит, лунный камень. 
Он имеет магическую силу. Это самый луч-
ший амулет для тех, кто родился в полнолу-
ние или в понедельник – день, “управляемый” 
Луной…

– Да??? А откуда ты знал, что я родилась в 
понедельник?? – здивувалася я.

– Алиночка, конечно, я этого не знал. Но 
я почувствовал: у тебя так развита интуи-
ция… Кстати, селенит помогает влюблённым 
преодолевать препятствия на пути к своему 
счастью…

– Потому ты мне его и подарил? – запи-
тала я. Близнюк промовчав… – Невероятно… 
– я була зачудована і самими камінцями, і 
Близнюковими розповідями про них. – Отку-
да ты всё это знаешь? – допитувалась я, на 
що Близнюк відповів із властивим йому гумо-
ром:

– Алиночка… Я умею читать, – ми обоє 
засміялись… – А вот это – лабрадор. Ви-
дишь, какой у него таинственный глубокий 
синий цвет, посмотри, как он сверкает… 
Рассказывают, что на Памире люди часто ги-
бли из-за него…

– Почему?
– Видишь, как он себя ведет. Под одним 

12 Плов.

Ïðîçà



40

углом – камень как камень. А солнечный луч 
упадет на него – и он сверкает, как золото… 
Людей завораживал этот блеск, они шли на 
него – а солнце, вернее, Земля, не стоит на 
месте – меняется освещение – и камень то 
блестит, то нет… Потому люди часто теря-
лись, в ущелья падали… Это непростой ка-
мень, лучше не будем его брать, ладно?

– Ладно… Ой, а это что? Такой 
красивый…

– Это аметист… Амулет наибольшей 
силы. Он способен вызвать любовь к даря-
щему, даже если принявший его влюблен в 
другого… Мне он тоже нравится… Такой 
насыщенный фиолетовый цвет… К твоим 
глазкам пойдет.

– И к твоим, – засміялась я.
– А это – горный хрусталь. Смотри, какой 

чистый, – Близнюк узяв камінець, схожий на 
величезні застиглі сльози східного джина…

Камінчики, відібрані Близнюком, сяяли в 
моїх долонях теплим блиском, милували око, 
неможливо було відірвати від них погляд… 
Ніколи так близько не бачила такої неру-
котворної краси… Я була приголомшена не-
повторністю кожного камінця, – здавалося, 
всі вони були живі, мали свою застиглу в часі 
душу…

– Знаешь, Алиночка, мне иногда кажется, 
что такие камни – это игрушки Аллаха… Ког-
да я увидел у знакомого ювелира разрезы та-
ких камней – я был поражён. Представляешь, 
это были настоящие живописные картины 
– какие-то первобытные леса, моря, горы, 
пустыни, песчаные дюны, цветы… Никакой 
художник не в состоянии не то что передать 
– даже вообразить себе такую неописуемую 
красоту… И все так достоверно… Я видел в 
этих сечениях и наши розы, и зверюшек, и ба-
бочек, и стрекоз… Тогда я подумал, что, на-
верное, этими камешками играл Аллах, ког-
да был маленький… – Я весело засміялась… 
Коли Бог був маленький… Треба ж таке ска-
зати…

– Джоник, давай заберем всё. Сделаем 
тебе кулончики и колечки, хорошо?

– Ну… наверное, всё не надо… Это же не 
дёшево…

– А ты не думай о деньгах, Алиночка. У 
тебя всё должно быть самое лучшее – такое, 
что будет согревать твою душу. Я не только 
о камнях. Вещи, картины, книги – ты должна 
окружать себя всем самым-самым лучшим. 
Тогда всё это будет служить тебе, отдавать 
тебе свою энергию, ты будешь чувствовать 

себя королевой среди всей этой красоты. 
Если вещь тебе нравится и ты искренне хо-
чешь иметь её – значит, она уже твоя. И дело 
не в деньгах. Если искренне хочешь – деньги 
всегда найдутся. Аллах не допустит, чтобы 
по-настоящему твоя вещь ушла к кому-то 
другому. Ты, главное, прислушивайся к са-
мой себе – что говорит твоё сердце. Оно ни-
когда не лжёт… В сердце живет Аллах… Ну 
так возьмём?

– Даже не знаю…
– Ладно, цветочек. Я сам знаю. Иди к гос-

тям, – Близнюк обійняв мене за плечі, поцілу-
вав у щоку й легенько підштовхнув до дверей 
кімнати, звідки чулися веселі розмови наших 
приятелів…

…З того часу я й полюбила камені… 
Близнюк відкрив мені їх справжню красу… 
Через деякий час він із відібраних тоді камін-
ців подарував мені кулони з  жовто-червоно-
брунатної яшми, темно-фіолетового аме-
тисту, біло-сірого агату… З’явились у мене 
й персні – з чорного агату, вогняного опалу, 
блискучого сірого топазу, зеленкуватого 
хризопразу, намисто з гірського кришта-
лю, рідкісного рожевого кварцу… Одягаючи 
то одну, то іншу прикрасу, – я почувалася 
справжньою королевою… Правда, робила це 
рідко: мені незручно було хизуватися таким 
дивом перед іншими (особливо серед скром-
них аспіранток), а не помітити цієї чудовнос-
ті сторонні просто не могли… 

 …Із часом я зауважила, що встановлю-
вався якийсь внутрішній глибокий контакт 
між камінцями і мною – я відчувала їхню (по 
суті – Близнюкову) підтримку, камінчики за-
хищали мене… Вони були й досі лишаються 
моїми талісманами… Не дарма ж уважаєть-
ся, що найкращими оберегами є подаровані 
камені, а не куплені власноруч… Близнюк за-
хистив мене цими оберегами на довгі роки… 

…До речі, в іншому – вже без мого Близ-
нюка – житті мені вдалося побачити ті “іграш-
ки Бога”, про які він розповідав… Не на Памі-
рі, звичайно… 

…Якось  була в Криму… Почула, що в 
Партеніті є приватний музей каменю… Рво-
нула туди… 

…На мене там чекав Близнюк… Моє вір-
туальне спілкування з ним, із його Душею 
було таким наповненим, щедрим, невимовно 
трепетним… 

…А самоцвіти… Це справді були ті “іграш-
ки”, якими бавився Господь у дитинстві… 
Близнюк казав правду…
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* * *
Тобі я привезла, звісно, не дорогоцінні 

камені – Ти б такі не взяв… Але цінність 
дарунку, Ти ж знаєш, – не в його матеріаль-
ній вартості. Тому навіть звичайнісінька 
галька з морського берега, знайдена саме для 
ТЕБЕ і подарована від щирого серця, може 
часом мати в нашім житті значно більшу 
вартість, аніж найдорожчий діамант… 

* * *
“28 червня, субота.  День Конституції 

України”.
…Живу без Тебе вже восьмий день…  Іно-

ді втрачаю надію, що Ти озовешся… Адже 
так промовисто в Твоїй останній книзі 
герой говорить: “Нащо мені чужі пробле-
ми?..”. Із появою Тебе в моєму житті в мене 
з’явилося відчуття, що повернувся Близ-
нюк… Тільки він якимось дивним чином опи-
нився не поряд зі мною, а – у мені: у моїй сві-
домості, у моїм світосприйнятті… Я ніби 
почала дивитися на все його очима… У мені 
звучать його слова, спливають у пам’яті 
його думки… Не хотіла зізнаватися собі в 
цьому, але на Тебе також дивлюся… ЙОГО 
очима… І бачу в Тобі – себе, ту, колишню, 
до-Близнюкову… Не спокушену принадами 
цього світу,  добровільно обмежену… Суво-
ру до себе – невиправдано! Загнану в якісь 
умовні, самою собі створені духовні й емо-
ційні карцери…  Словом, закриту від самої 
себе…  Яке це було блюзнірство!.. І зараз 
мені болить душа, коли я дивлюся на Тебе і 
бачу, скільки світлого, доброго, чистого Ти 
не добираєш із цього світу… І робиш це ніби 
зумисно… Ніби сам собі заборонив не те що 
брати – думати про саму можливість Свята 
для Твоєї Душі…

Коли прокинулася – схопила ручку, й на 
однім подиху народився нібито вірш... Звісно, 
Ти розкритикуєш його нещадно: Ти ж у нас – 
Справжній Поет, а я – лише Твоя фанатка…

Ти – вдалині… А я – немов в острозі:
Сиджу із ноутбуком сам-на-сам…
Навколо ніч… Зима трима в облозі…
Не знаю, як відкрити свій Сезам…

Сезам Душі відкрити можеш Ти лиш – 
Одним дзвінком крізь заметіль сніжин…
Я ж до програми Радості – повіриш? – 
Код досупу забула… По-мо-жи…
 

* * *
– Алиночка, не волнуйся, я вернусь вто-

рого июля. Ты ведь уже будешь в Киеве? 
– Конечно, я же тебя встречу…

– Ну вот и хорошо. Время пролетит 
быстро. А расстояние вообще не имеет ника-
кого значения…

– Так прямо и  не имеет… 
– А вот и не имеет, увидишь. Я же всегда с 

тобой, разве ты не чувствуешь?
– Я чувствую, что без тебя мне очень пло-

хо… Я просто не живу без тебя…
– Так нельзя, родная… Это все потому, 

что ты еще НЕ ТАК чувствуешь…
– Как это НЕ ТАК?
– Ну понимаешь, когда очень сильно лю-

бишь, – то твой любимый, где бы он ни был, 
– с тобой рядом всегда. И ты в этом можешь 
убедиться в любой момент.

– Как?
– О его присутствии тебе может подска-

зать, например, звучащая в автобусе его лю-
бимая песня… Или ты вдруг (как будто бы 
вдруг) увидишь его любимые цветы… Или, 
например, взгляд упадет на афишу, а там ты 
читаешь название спектакля: “Я и не ухо-
дил…”. Понимаешь?

– Не совсем…
– Ну это как настроиться на соответству-

ющую волну. На волну восприятия того, что 
тебе нужно. Или кто тебе нужен… Это прихо-
дит со временем, если ты очень этого хочешь. 
Этому легко можно научиться, Ты только по-
пробуй…

…Тоді я цього не розуміла… Але через 
багато років це раптом прийшло до мене – 
просто, легко, так, ніби ніколи я цьому й не 
вчилася спеціально, ніби це вміння – настро-
юватися на потрібну хвилю – було зі мною за-
вжди… Близнюк говорив правду… Він завжди 
казав мені правду. Крім останнього разу…

* * *
…Я із завмиранням серця чекала на при-

літ Близнюка… Через погодні умови політ за-
тримувався… Ніяк не вщухали шалені липневі 
зливи… Я нервувала… Трояндочка в моїх ру-
ках уже трохи прив’яла… Нарешті гучномо-
вець оголосив очікуваний рейс… Я від утоми 
й нервового трепету (зараз побачу нарешті 
Мою Половинку, Мого Близнюка!) – пішла 
до терміналу… 

…Крізь вікно аеровокзалу бачила, як по 
трапу виходили з літака люди… У натовпі 
ніяк не могла розгледіти Його…

…Пасажири почали входити в приміщен-
ня вокзалу… Його не було…

…Раптом мене хтось гукнув:
– Алина! – я обернулась і побачила… 

Сафі… Чомусь він увесь був у чорному, не-
зважаючи на спеку…

Ïðîçà



42

… Ми сиділи з ним за столиком у вокзаль-
ному кафе…

– Мы с Курбоном должны были приле-
теть вместе… Тут у меня друг учится… – Я 
мовчала. Сафі нервово зробив кілька ковтків 
мінералки і чомусь не дивився на мене… – Две 
недели назад… Курбон хотел познакомить 
меня со своим старшим братом, он живет в 
горах… Мы ехали туда пару часов… – Я мов-
чала. Сафі дістав із кишені зім’ятого носо-
вичка і витер спітнілого лоба. – Ну, в общем, 
начало темнеть… Мы проезжали какое-то 
селение, и… – Сафі закашлявся. Знову ков-
тнув води… – …Прямо под колёса выскочила 
девочка… Курбон вывернул руль, чтобы её не 
сбить… Дорога была узкая, и машина скати-
лась в ущелье… На мне – ни царапины… А он 
был без сознания… Вытянуть его из-под об-
ломков было невозможно… Я старался при-
вести его в чувство… Он пришел на несколько 
минут в себя… И сказал, чтобы я нашёл тебя… 
А потом начал бредить и звать какого-то 
близнеца… У него не было брата-близнеца… 
Мы похоронили его три дня назад… Выпей, 
Алина, выпей!.. – Сафі примусив мене випити 
півсклянки якогось гіркого пійла… 

…У мене не було ні сліз, ні відчаю. Про-
сто крижана порожнеча… Ніби й не липень 
це… А я, роздягнута, стою під московською 
хугою посеред життєвого перехрестя… В очі 
мені світить заледеніле безколірне сонце… Я 
дивлюся на його диск… Очам не боляче. Вони 
не сльозяться. Час зупинився… Холодно… 
Тихо… Беззвучно… Холод… і порожнеча… 
Холод і порожнеча… Холод і…

– Да… тут он приготовил тебе что-что… 
– Сафі уклав у мої неслухняні долоні якийсь 
замшевий мішечок…

…Не пам’ятаю, скільки сиділа на якійсь 
лаві під деревом у парку… І як там опини-
лась… Погляд мій упав на руки… Вони чо-
мусь усі були в крові… Я зрозуміла, що це 
– від того, що я колючками троянди сколола 
собі всі пальці, і вони кровоточили… Троянда 
(не червона – траурна) була поламана, вона 
сама, й пелюстки її, зім’яті, зів’ялі, обірвані, 
порвані – лежали біля моїх ніг… Там лежав 
і замшевий мішечок… а в руках я механічно 
перебирала – всі закривавлені й холодні, мов 
лід, – халцедони… кришталь… хризопраз… 
аметист… Був серед них і лабрадор… Камінь, 
через який люди гинули в безоднях Паміру… 

* * *
Найбільша втрата в житті людини –

втрата надії.
(Заповідь Будди)

“День Конституції…”. “Конституція” 
мене самої й мого життя змінилися за один 
день. У Моїй Країні відбувся фашистський 
путч… 

…Третього дня після втрати Близнюка в 
мене стався викидень… Дівчата-сусідки ви-
кликали швидку, яка довго возила мене київ-
ськими лікарнями: я була без прописки, тому 
ніде не хотіли брати на себе відповідальність… 
Врешті запхали в якусь районну лікареньку… 
Мені було байдуже… Ні Курбона, ні дочки… 
Самі тільки жертви… Жертви… “Курбон” – 
жертва………. 

…“Сценарий Аллаха просчитать невоз-
можно…”

…Не пам’ятаю, скільки там валяла-
ся… У транквілізаторно-обезболювально-
наркотичному дурмані мені чувся голос 
Близнюка: “Алиночка, живи ради сына…”… 
“Алиночка… ради сына…”… Так… заради 
сина… ще можна було спробувати зробити 
якісь зусилля… Але сил не було… Зі східної 
квітки я перетворилася на спалену жорсто-
ким сонцем і обшарпану вітром безбарвну 
билину…

…Потім звідкись з’явився Олег… Нічого 
мене не питав… Ми їхали кудись поїздом… 
Цілу вічність… Були знову лікарні-гематологи-
гінекологи-хірурги-невропатологи…

…Опам’яталась я дома… Назустріч вибіг 
син, підстрибнув, як малий горобчик, і обі-
йняв мене руками за шию… Вперше за цю ві-
чність я заплакала…

.................................................................................
Найбільше, що варте захоплення в житті, – 

піднятися після падіння.
(Заповідь Будди)

 “29 червня, неділя. День молоді. Один із 
найкритичніших і небезпечних днів. Краще 
утриматися від активної діяльності”.

Дорогий мій Поете! Із появою Тебе щось 
суттєво змінилось у моєму житті... Ніби 
скресла крига, що надовго скувала була мою 
душу...  Я почала відчувати – спочатку ледь-
ледь, а потім – навіть фізично – незриму при-
сутність Моєї Половини... Близнюк посту-
пово почав відроджуватись у моїх власних 
думках, словах, учинках...  Я усвідомила, що 
Ти став стимулом, який запустив ланцюго-
ву реакцію мого подальшого розвитку, – ре-
акцію, на яку я вже ніяк не сподівалася... Ча-
сом мені здавалося, що все це вигадка... Але... 
“Алиночка, настройся на нужную волну – и 
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ты узнаешь и увидишь всё, что ты хочешь и 
что тебе нужно…”.  Я спробувала... І відчу-
ла неймовірну підтримку... Всесвіт явно був 
зі мною заодно. Це означало, що я вже не по-
рушувала його Законів Гармонії...  

* * * 
– Ви тільки не хвилюйтеся, це буде тріш-

ки неприємно, але цілком “терпимо”, – пере-
конувала мене косметолог Інна, до якої я, 
тремтячи, мов заєць, прийшла додому на пев-
ну процедуру...

– Я боюся, – опиралася я.
– Ну й даремно. Встаньте, дайте я роз-

дивлюсь очі...
Я встала з дивану, Інна почала мене уваж-

но обстежувати, я стояла перед нею, а позаду 
неї була дзеркальна шафа... Погляд мій ков-
знув по дзеркалу... Я заглянула в нього... О 
Боже!!!!!!!!! Я ледь не зомліла...

– Що з вами? – стурбовано спитала Інна. 
– Сідайте. 

– Ні... Нічого... Нічого.... Звідки це у вас? 
– запитала я її, показуючи на раритетний – 
минулого століття!! – нічний світильник...

– А, це... Знайшла десь на антресолях і 
витягла на світ Божий...

– Так їх же зараз ніде вже немає....
– А я люблю все старовинне...

* * * 
– ...Алиночка, тебе нравится эта комната? 

– запитав Близнюк, коли ми залишилися на-
одинці в гуртожитській кімнаті під час мого 
найпершого візиту до нього.

– Ну… комната как комната. Но приятно, 
что очень чистая… И запах роз… – відповіла 
я і почула, як Близнюк полегшено зітхнув. – 
А что такое? – спитала я.

– Ты бы видела, какой здесь был бардак! 
Я её еле выбил у коменданта на трое суток и 
только сегодня получил ключи… Я драял её с 
шести утра, кучу мусора вынес, паркет ско-
блил, окна мыл, мебель полировал…

– Зачем? – здивовано запитала я.
– Ну как же?!! Ведь ты приезжала! Не мог 

же я привести тебя в эту грязь…
– Спасибо… – і тільки тепер я по-новому 

поглянула на цю свіжовичищену кімнату… 
Близнюк тут, виявляється, не жив... А я ду-
мала, що це його скромні “апартаменти”... 
Ні, він живе з хлопцем-другокурсником... У 
кімнаті справді все блищало... Як для гурто-
житку – чистота була майже стерильною... І 
це для мене він так постарався?..  Хвиля вдяч-
ності мене затопила... 

–  Алиночка, закрой глаза, – попросив він 
мене.

– Зачем?? – насторожено запитала я.
– Сюрприз, – грайливо відповів він. Було 

якось дивно чути такі інтонації в молодо-
го мужчини… Згодом я звикла, що Близнюк 
часом перетворювався на малу дитину – смі-
явся, жартував, бавився, як малеча, – і отри-
мував від цього задоволення… Так він знімав 
напругу, розслабляв і мене – і дивним чином 
зникали якісь там проблеми, труднощі… Ди-
вина… Граючись, він позбавлявся від про-
блем…

– Ну, хорошо… – заплющила я очі і почу-
ла, як щось клацнуло… І кроки Близнюка по 
кімнаті й легенький стукіт посуду, чи що…

– Ещё не открывай! – наказав Близнюк. – 
Минуточку! Всё!!

Я повільно розплющила очі й ахнула 
від побаченого: кімната була вся обставле-
на вазами з темно-червоними трояндами, 
лампи холодного денного освітлення були 
вимкнені, а натомість кімната наповнилася 
ніжно-мерехтливим сяйвом: у кутку на жур-
нальному столику світився срібний нічничок, 
усередині якого крутилась прозора пластина 
з намальованими на ній різнокольоровими 
рибками… Через шпарини абажуру світло від 
лампи проникало крізь прозору пластину – і 
на стелі, на стінах… плавали рибки… Видо-
вище було казкове… Я була зачарована… На 
душі враз стало спокійно, тепло, затишно… 
Близнюк ніжно обійняв мене за плечі, ми дов-
го мовчки сиділи і насолоджувалися – живи-
ми світлобарвними рибками, які безтурботно 
плавали навколо нас, і ароматом червоних 
троянд, що наповнював усе довкола…

…Цей срібний нічничок став символом 
наших неповторних зустрічей, нашої глибо-
кої духовної близькості, наших відкриттів – 
світу й самих себе…

…І ось, уже зовсім в іншому житті, я на 
власні очі побачила  матеріалізовану присут-
ність мого Близнюка. У чужому домі, в чужім 
дзеркалі, мов у якомусь чарівному свічаді, я 
побачила символ свого відродження… Близ-
нюк подав мені знак. Я його сприйняла…

* * *
...На цьому Близнюк не припинив подава-

ти мені знаки своєї присутності...
...Якось їхала до “Гарварду”... Погода ви-

далася прохолодна... Небо трималось глибоке, 
синє, а дерева – соковито-зелені... У марш-
рутці, натомість, було тепло, тихенько грав 
радіоприймач... Та мій настрій залишався 
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невизначеним: чи то сумним, чи спокійним, 
чи байдужим... Поглинули роздуми про май-
бутню поїздку на міжнародну конференцію 
до Івано-Франківська... Аж ось  водій поси-
лив гучність – і з приймача полилася... наша з 
Близнюком улюблена пісня... Я завмерла від 
несподіваних спогадів...

– ...Вибачте, Вам погано? – раптом запи-
тала мене дівчина, що стояла поруч. 

– Ні, ні, все нормально, – відповіла я і 
здивувалась, чому вона так вирішила... І тіль-
ки невдовзі усвідомила, що все моє обличчя 
було мокре від сліз...

* * *
Останнього разу я чекала на Валюську в 

“Челентано” і стояла в черзі... Переді мною 
було кілька осіб... Тут я звернула увагу на 
симпатичну дівчину з дивною прикрасою на 
шиї... Придивилась – і остовпіла: на шнурочок 
були нанизані маленькі латинські літери. Ра-
зом вони складали моє ім’я – ALINA... Таку 
прикрасу хотів подарувати мені Близнюк...

...Словом, я почала дякувала Богові, що 
повертав мені – моє...  

* * *
...Здається, період існування розтерза-

ного андрогіна добігав кінця... Я це остаточ-
но зрозуміла, коли ближче познайомилась із 
Тобою...  Я,  нарешті, змогла скинути з себе 
глибокий траур...

* * * 
– Я зготував вечерю. Будеш? – Олег ти-

хенько заглядає до кабінету. – Усе вже на 
столі. Холоне.

– Дякую, іду. –  Закриваю “Windows” у 
комп’ютері і, голоднюча, йду за Олегом… – 
О, як смачно! Я така голодна… Дякую тобі… 
Давай трішки вип’єм?

– Ну ти ж знаєш, що я цього не люблю…
– А я люблю? Але ж мушу. – Олег на це 

посміхається. Бере оніксові келишки, які ми 
купили минулого літа в Криму, наливає трохи 
коньяку…

– Олежику… Я хочу випити за тебе.
– Чого б це?? – Олег насторожився. – 

Знову щось утнула??
– Ну чому це зразу – утнула?!! – обража-

юся… – Що, не можна просто так за тебе ви-
пити??

– Тобі – не можна. Ти ж у нас особлива.
– Тобто???
– Ну, закохаєшся в якогось дебіла – а я 

потім розхльобуй…

– Я не зрозуміла, в чому справа?!!  Якого 
такого дебіла?!! Це я тоді хто, коли закохуюсь 
у дебілів, га?!! – Олег сміється: задоволений, 
що “вирвав” мене з “наукового контексту” і 
привів до тями, тобто що я тепер можу адек-
ватно з ним спілкуватися, а не “витать во об-
лацех”... Я, зрозумівши це, промовляю тост:

– Олежику. Дорогий. Я хочу випити за 
тебе. Що ти такий чистий. Чесний. Душев-
но щедрий. Що ти ніколи не задаєш дурних 
питань... Що ти завжди давав мені свободу... 
Я дуже ціную тебе. – На цих словах Олег зі-
тхає... І мовчки дивиться на коньяк.

– За тебе, золотко, – кажу я і випиваю 
свою “дозу”... Олег підіймає на мене свої чис-
ті волошкові очі й пильно дивиться прямо в 
зіниці... Я спокійно витримую  його погляд...

– Ти збираєшся до “Гарварду”? – запитує 
раптом ні з того ні з сього...

– З чого ти взяв? – вдала я здивування.
– Бачу... Хочеш там попрацювати?
– Ну... взагалі-то так... А ти не хочеш, щоб 

я їхала? – намагаюся вчепитися за нього... Бо 
ж пропаду...

– Роби, як підказує серце, – відповідає 
Олег... Так… Мені вже це колись казали: 
“Слушай своё сердце, Алиночка”…

– А ти не боїшся, що я поїду?.. – не від-
стаю від нього. Мені врешті-решт хочеться, 
аби він щосили хряснув кулаком по столу 
і сказав – як відрубав: “Ні! Нікуди ти не по-
їдеш!” Одначе мені цього не дочекатися... 

...Ніколи – після мого повернення – він 
мене не ламав... Він приймав мене такою, 
якою я стала... Він змусив мене з ним раху-
ватися, заново почати його поважати... Щиро 
і глибоко. Бо було за що. Він, вивівши мене 
за руку, як каліку, з моєї всепоглинальної 
кризи, – ніколи й нічим не дорікнув мені – ні 
словом, ні поглядом... Він роками возюкав-
ся зі мною, повертаючи мене до більш-менш 
нормального існування... Узяв на себе левову 
частку побутових проблем, зрозумівши, що я 
все-таки не “восточная женщина”, для якої 
“мир – это дом”… 

За цей час Олег, ніби між іншим, теж 
захистив дисертацію, став заступником ди-
ректора одного з навчальних закладів, пере-
ймався долями простих сільських хлопців, що 
навчалися там, – ті платили йому тим самим... 
Потім змінив місце роботи, але де б і куди б 
ми не потикалися, – всюди зустрічали його 
колишніх учнів, студентів, які, побачивши 
його, стрімголов бігли назустріч, обіймали, 
раділи, дякували... З роками я переконала-
ся, що в ранній молодості інтуїція не підвела 
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мене: поряд зі мною жила унікальна людина з 
великим люблячим серцем і кришталево чис-
тим сумлінням... Просто-таки гірська порода 
з глибоко схованими дорогоцінними покла-
дами. Він – із тих, біля яких людям хочеться 
ставати кращими... 

...Він ніколи не опускався ні до яких пі-
дозр на мою адресу... І це завжди діяло на 
мене... Я не могла зневажити його, хоч би й 
захотіла... Він змінився до невпізнаваності... 
Утім, може, це я змінилась?.. Коли в моєму 
спілкуванні з чоловічою статтю (а з хлопця-
ми я з дитинства товаришувала більше, ніж із 
дівчатами) починала миготіти жовта, а іноді 
й червона лампочка, Олег завмирав і стоїчно 
зносив мої швидкоплинні незагрозливі захо-
плення... “Найкращий контролер – твоя со-
вість”, – нібито жартував у таких випадках... 
Мені нічого не залишалося, як виправдовува-
ти його безмежну довіру... І віру в мене. За-
хоплення, як правило, тривали щонайбільше 
три дні. Як застуда.

– То ти не боїшся, що я поїду сама? – зно-
ву повторюю.

– Ні, Алюсику… Я вже нічого в цьому 
житті не боюсь, – чомусь сумно відповідає 
Олег... Мені теж стає сумно – до сліз... Я так 
не хочу робити йому боляче... Але й сама вже 
не можу йти проти себе...  Я зітхаю... Моє по-
чуття до Поета аж ніяк не тягне на звичайні-
сінький грип... Вирішую змінити тему:

– Я тут порядкувала в наших книгах... І 
знайшла це... – простягаю йому листівку, на 
якій – вірш. Колись написала його Олегові... 
І саме сьогодні цей віршик вигулькнув серед 
нашого книжково-паперового хаосу, наче 
послання з “прекрасного далёко”...

– Де ти його знайшла? – раптом пожва-
вився Олег. – Я думав, що загубив його – все 
перешукав... – Олег якось трепетно узяв лис-
тівку... І тут я згадала, що кілька разів – упро-
довж кількох років – бачила її в його запис-
никах... Але не надавала цьому особливого 
значення: ну, носить чоловік із собою жінчин 
вірш – і що тут такого?? Зараз чомусь подума-
лося, що він не просто “носив”...

Раптом задзвонив телефон... Я поглянула 
на годинник… Уже досить пізно… Олег підняв-
ся й пішов узяти слухавку... Про щось там почав 
із кимось говорити, щось пояснювати... Ху, сла-
ва Богу!.. Певно, знову “дістають” магістрант-
ки “консультаціями на дому”... Я посміхнулась 
сама до себе і взяла листівку... На ній – хисткий 
сільський місточок із перильцем через якусь рі-
чечку... Усе потопає в зелені й золотавому ту-
мані... На звороті – мій наївний віршик:

Коли в бурі житейській втрачаю кермо,
Коли валом дев’ятим збиває із ніг, 
Коли раптом зламалося віри весло
(Трамонтани шматують вітрило надій!!!), 
І любові ковчег ось-ось піде на дно, –

 Тиха пристань моя!
 Ти рятуєш мене:
 Я в обійми твої вкотре кидаю якір...

Світла гавань моя, рятівнице моя!
Після шторму на вірних твоїх берегах – 
В нерозгаданім серці твоєму – 
Несподівано знову відкрию: 

 Ще співає джерельце Надії,
 Ще не змовкла пташиною Віра,
 Ще не згас, ще живе Наш Вогонь...

* * * 
...Дорогий мій Поете... Перефразовуючи 

Сенеку, – я ніколи не зможу забути мужчи-
ну, із яким у мене нічого не було...

* * * 
“1 липня, вівторок. День архітектури 

України. Сьогодні краще не виявляти ак-
тивності і не навантажувати себе новою 
інформацією. Рекомендується сокове голо-
дування…”.

...Завтра Ти приїздиш... Невже я до цього 
дожила?.. Здається, минула вічність... А ві-
рші чомусь так і ллються з мене, як прозорий 
бурштин із запашних кримських сосон, коли 
їх гаряче цілує коралове сонце… Це – Ти, все 
це Ти, мій Поете…

Ти рано почав думати про осінь…
Іще жнива... А холоди – далеко.
Ще в вирій не летить старий лелека…
Тож серце ще хай спокою не просить… 

* * *
“2 липня, середа. День працівника дер-

жавної податкової служби України. Один 
із найкритичніших днів! Було б непогано 
встояти перед спокусами. Крім того, вар-
то обрубати фальшиві зв’язки, гнати геть 
нав’язливих людей і нав’язливі думки”.

...Сьогодні закінчується термін мого до-
бровільного ув’язнення... Сьогодні я закін-
чую свій “Короткий щоденник фанатки”… 
Сьогодні Ти повертаєшся... 

Ось і маки уже зацвіли…
Ніжно-червневі… Червоні…
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А спробуй-но тільки зірви – 
Пелюстками спурхнуть із долоні…

Так і ми… Немовби цвітем…
Немовби і творим… Кохаєм…
Та наше життя – не Едем…
Ми плачем за Втраченим Раєм…

* * * 
– Валюсько, я дуже боюся залишатися 

сам-на-сам зі своїм чеканням! Прошу: по-
будь зі мною!!! – благаю я в слухавку. – Мені 
страшно....

– Алюсику, я ж казала: я їду з кафедра-
лами на екскурсію...

– Ну приїдь до мене в “Гарвард”, я тобі 
тут організую екскурсію... – клянчу я.

– Ну не можу я відриватися від колекти-
ву, я й так там рідко буваю...

– Ну, то ти вирішила відірватися від мене. 
У найстрашніший для мене час...

– Ну вибач, я ж тебе попереджала, – нія-
ковіє моя королева...

– Не вибачу. Бувай. Гарної забави! – вдаю 
із себе ображену...

...Але чого я, власне, боюся???

* * * 
...Я – в моєму любому “Гарварді”... За-

раз у голові не вміщається, як я могла жити й 
працювати без нього, особливо останні роки, 
коли вже нікуди було тікати від задушливої 
атмосфери суєтного обласного центру, що 
перетворився на справжнє URBS VENALIS13, 
від вичерпаних стосунків, власне – від себе... 
Напевно, у кожного настає період, коли опи-
няєшся на межі: уперед іти нікуди, назад шля-
ху нема, а на місці тупцяти неможливо: все 
одно впадеш... І тут Бог, поспостерігавши мої 
безрезультатні багатолітні “метання” в пошу-
ках хоч якоїсь “драбини”, якою я б могла про-
довжувати дряпатись угору, вирішив-таки  
простягнути мені руку допомоги: мій добрий 
приятель запросив прочитати кілька курсів у 
місцевому універі...  Я сприйняла це як знак. 
І вчепилась у Божу руку мертвою “хваткою”. 
Тепер розумію: це був мій шанс...

...Завжди, перебуваючи в “Гарварді”, я 
гостро відчуваю не лише особливий духовно-
емоційний підйом, а й просто-таки фізіоло-
гічну насолоду – від його чистоти, зелених 
смарагдових алейок, обсаджених яшмовими 
чорнобривцями, від старих навчальних кор-
пусів, де навіть і влітку можна змерзнути, бо 

сірі, мов тьмяний агат, стіни – товстелезні, 
метрові, старої кладки... Ваблять мене вирізь-
блені на тлі високого бірюзового неба золоті 
бані церковок і собору, кількасотлітні башти, 
що зберігають енергетику сивої давнини, – 
на все це влітку щедро ллється з небес роз-
топлений бурштин сонячного проміння... На-
труджене сонце часто любить опівдні трохи 
відпочити на маленькій вежці “гарвардської” 
бібліотеки, круглокупольна споруда якої так 
і вабить завітати всередину й попрацювати – 
чи то з матеріалізованими скарбами людської 
думки, чи – з віртуальними, архівованими в 
численних комп’ютерах...

...У штучних озеречках універівського 
парку безтурботно плещуться на мілковод-
ді дикі качки з виводком пухнастих каченят, 
весело розбризкуючи дрібні перлинки води, 
– і цю картину втихомирено споглядає крізь 
чорне мереживо кутих огорож замріяна 
бронзовотіла Русалка... А вечорами пернатих 
улюбленців відвідують і пригощають крихта-
ми від скромних бутербродів парочки зако-
ханих спудеїв... 

...А як тут цвітуть ранньою весною фіал-
ки!.. Побачивши минулого року ці розкішні 
аметистово-чароїтові килими, розкидані по 
всьому містечку, – я тихо божеволіла від їх 
тонкої швидкоплинної краси... Моя душа 
оживає в цьому місці, набирається снаги, міц-
ніє... І людей я цих люблю – простих, прияз-
них, щирих, без остогидлих “понтів”... 

Із Божою поміччю наш невтомний Ме-
дівник здійснив грандіозну справу – повер-
нув нашому краю, та й усій країні втрачене, 
відновив історичну справедливість: змусив 
освітню еліту не лише згадати про давній 
український університет, але й щасливо від-
родити його й заново нанести цей потужний 
інтелектуально-духовний центр на карту на-
укової Європи!..  От тобі й роль однієї осо-
бистості в історії держави! Хто хоче – шукає 
шлях, хто ні – знайде причину. TERTIUM 
NON DATUR14.

…Саме тут, у цім благодатнім місці, я з 
часом почала відкривати себе – нову, іншу... 
Тут познайомилася з Тобою, потім – із твої-
ми книгами, тут же, сама не сподіваючись від 
себе, під Твоїм впливом почала писати вірші, 
а згодом згадала про закинутий мольберт і 
купила нові фарби... Хіба не правда, що ото-
чення формує нас так само, як і ми його?.. 
Тут – уперше за минулу вічність – я почала 
відчувати себе Жінкою й викинула геть зно-

13 Продажне місто (лат.).
14 Третього не дано (лат.).
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шені траурні одяганки... Тут я знову щасли-
во відчула, що готова стати отим потужним 
порталом, через який зможу транслювати у 
всесвіт свою закумульовану жіночу сутність 
– гарячу чуттєвість, духовні скарби – усе, що, 
сягнувши галактичних висот, мільйоннократ-
но зміцнілою хвилею повернеться – очищене 
й трансформоване – назад, не обов’язково 
до мене, однак – до Того, хто зрезонує з 
цим усім, хто ГОТОВИЙ буде прийняти-
сприйняти, щоб, своєю чергою, збагатитись 
і – теж віддати згодом комусь свої невиди-
мі коштовності... Ланцюгова реакція любо-
ві... Жінки не можуть тримати все це в собі... 
Найвищий сенс – у віддачі... І велике щастя, 
коли Є КОМУ ВІДДАВАТИ... Все так просто: 
за успіхом будь-якого мужчини в цім житті 
стоїть – невидимо – жінка... Живлячись – у 
хорошому сенсі! – саме нашими променя-
ми, наші обранці мають змогу якнайповніше 
розкрити ВЛАСНУ сутність, засяяти непо-
вторними самоцвітами в барвистих вітражах 
Всесвіту... Від цього й ми, жінки, стаємо щас-
ливішими, отже – кращими, досконалішими, 
довершенішими. Адже що для нас може бути 
найдорожчим,  як не плекати з любов’ю до-
рогу людину?.. 

...Зачароване коло Любові... Хто ми, жін-
ки, без наших мужчин у цьому земному дуаль-
ному світі? І хто вони без нас?.. Неповноцінні 
роздерті андрогіни, що проживають життя, а 
насправді – самоспалюються в пошуках сво-
їх половин... Може, дасть Бог, це зрозуміють 
колись і наші зінтелектуалізовані нещасні фе-
міністки... Але так часто ми – як зіпсуті діоп-
три15: промені наші падають зовсім не на тих, 
хто цього вартий, а – на мертву породу... 

* * * 
...Мені знову наснилося море... Вода була 

прохолодна й темно-смарагдова – як  Твої 
очі, коли Ти буваєш чимось занепокоєний… 
Прохолода проникала в самісіньке моє серце, 
від чого воно ледь не завмирало… Ми стояли 
на березі, узявшись за руки…  Ти невідривно 
дивився на мене й тихо просив: 

– Не залишай мене…
– Пробач, моє Сонце… Інакше не можна…
– Чому???  Адже я… Ти знаєш, що таке 

Справжня Самотність???
– Так…  Я дуже добре знаю, що таке 

Справжня Самотність… 
…Ти не відповів нічого…  Я ніжно стисла 

Твою теплу долоню і раптом …почала від-

далятись від Тебе…  Твої смарагдові очі не 
відпускали мене, душа моя рвалась до Тебе, 
але якась невідома сила змушувала мене від-
далятися супроти власної волі…  Я нічого не 
могла вдіяти… Усвідомлюючи, що за мить 
уже  втрачу Тебе, я з відчаєм гукнула:

– Ти збережеш мій ключ?..
– Та-а-ак!.. Він за-а-авжди зі мно-о-ою!.. 

– почула далеке відлуння Твого голосу…  Тебе 
вже поблизу не було…

…Я гірко заплакала від невимовної туги 
і втрати… Так плачуть діти, коли життя 
вщент розбиває їх найсвітліші мрії…

…Гучно шуміло холодне море… Із його 
смарагдових хвиль раз у раз вистрибувала 
маленька золотаво-синя рибка (колись я по-
дарувала її Тобі, і вона …ожила…) – ніби 
хотіла викинутися на сушу, на теплі різно-
барвні камінці, ближче до мене… 

Повільно заходило за чорну нитку обрію 
Моє Тепле Коралове Сонце… 

…Я прокинулася з відчуттям глухої, щем-
ної тривоги… Що за сон??? 

* * * 
...Сьогодні “Гарвард” впливає на мене 

якось по-іншому... Усі мої гарні відчуття чо-
мусь приглушені, вони ніби формують якесь 
тло... Для чогось іншого, поки що – не відомо-
го мені, не зрозумілого... але – дуже тривож-
ного... Так, Ти – Моє Довгождане Коралове 
Сонце! – повертаєшся, я чекаю на Тебе, але ж 
це – РАДІСТЬ! А в мені глухо, десь  у надрах 
– на рівні підсвідомості – наростає  тривога...

...У гастрономі ні з того ні з сього (ні з 
того ні з сього??) почула розмову жінок:

– Ви чули, що наш автобус на митниці 
розбився?..

– Коли?.. 
– Сьогодні вночі... Майже всі загинули... 

А кілька чоловік відвезли до лікарні... 
– ...Яке нещастя...
Ось воно! Мене щось гостро вкололо в 

серце... Назвали маршрут, яким мав поверта-
тися Ти... В очах потемніло... Цього не може 
бути. Цього просто не може бути... Тому що 
статися вдруге це зі мною НЕ МО-ЖЕ!!! 

...Я кулею вилітаю з магазину, ноги самі 
несуть мене до храму...

...Заходжу в напівтемряву... Чую запах 
ладану... Бачу кілька запалених свічок... Стаю 
біля ікони Христа-Спасителя:

– ...Сине Божий!.. Помилуй і сохрани 

15 Діоптр – пристрій для наведення на яку-небудь точку геодезичних інструментів, не забезпечених зоровою трубою [Великий 
тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТ “Перун”, 2004. – С. 228]. 
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раба Твого... – Я всією душею поринаю в мо-
литву за Тебе, за Твоє здоров’я, прошу у Все-
вишнього підтримки... Врешті, наважившись, 
даю обітницю:

– Господи! Благаю, молю: не дай пережи-
ти це вдруге... Обіцяю: не підійду, не потри-
вожу, не гляну, залишу в спокої, обходитиму 
десятою дорогою... тільки зроби так, щоб був 
живий... щоб був живий... щоб був живий... 

Ж И В И !!!!!!!

* * * 
...Дома, у своїй улюбленій келії, робити 

нічого не можу... Поринаю в багатогодинну 
медитацію, під час якої візуалізую картини, 
де Ти – здоровий, спокійний, урівноважений, 
Ж И В И Й... 

…ЗДОРОВИЙ, СПОКІЙНИЙ, УРІВ-
НОВАЖЕНИЙ, ЖИВИЙ... 

…З Тобою все добре... З Тобою все га-
разд...

… ВСЕ ДОБРЕ... З ТОБОЮ ВСЕ ГА-
РАЗД...

...Зрідка поглядаю на дисплей мобільни-
ка: повідомлень немає... Скоро скінчиться 
день... Я не можу припустити, щоб тривога 
поглинула мене. Зусиллям волі притлумлюю 
її, гашу десь у глибинах істерику, що ось-ось 
вирветься й затопить, як цунамі, всю мою сві-
домість і єство... Ні, цього я не маю допусти-
ти. Я стискую силу волі в кулак... 

...І знову молюся за Тебе... І медитую.... 

...Скоро північ... Молюсь і медитую... Мо-
люсь... 

…Надія моя спливає, як сльози запаленої 
свічки...

...23.56... Несподівано пискнув мобіль-
ник... Я рвонулась до нього. Повідомлення! 
Читаю: “Дорога Аліно, я в Україні. Хочу 
Вас бачити. Вранці буду в Гарварді. Спаси-
бі, що Ви – є. М.П. P.S. Ваша Рибка мене 
врятувала”.

...Боже!!! Дякую Тобі!!! Дякую Тобі!!! Дя-
кую Тобі!!!

Падаю навколішки перед іконою і творю 
подяку... 

Сльози течуть ручаями, я їх не спиняю... 
(“Алиночка, это – слезы радости…”) 

…Врешті-решт заспокоююсь… Бог почув 
мої молитви… Бог почув… СПАСИБІ, ГОС-
ПОДИ!.. СПАСИБІ!..

…Але… Я… дала Йому Слово… І я його 
не порушу… Заради Тебе… Заради Тебе…

…Беру мобільник, всоте перечитую Твої 
дорогі, так довго очікувані слова… Вже не 
плачу, бо знаю: інакше не можна… Тож – не 
плачу: плачу за щось БІЛЬШЕ…

…Знаходжу в меню: “Видалити?”… Дов-
го дивлюсь на це жорстоке питання… Вре-
шті приречено натискаю: “Так”… Мобільник, 
схлипнувши, стирає Твої слова…

Серце зупинилось…
Прощавай, моє Коралове Сонце… 
…Господи!.. Да святиться ім’я Твоє…

* * *
...Нічний експрес вивозить мене з “Гар-

варду”... 
Зеленкувато-жовте світло берилових 

фар нещадно розтинає гагатову темряву 
ночі... (“…Гагат… отделяет мужчину от 
женщины…”… “Гагат смягчает боль разлу-
ки…” …“Сценарий Аллаха просчитать не-
возможно…”)…

…За автобусом, жалібно гавкаючи, довго 
біжить захекане бездомне собача... 

P.S. 
П. М.

Коралове Сонце світило і буде світить, 
Не втрачай тільки Віри, Надії й Любові, 
Бо інакше – для чого нам жить?..
А Віднайдений Рай – в нас самих, 
В наших душах, і в серці, і в Слові…

*Примітка. У повісті використано тексто-
ві “інкрустації” з творів І. Франка, Ліни Костен-
ко, М. Вінграновського, О. Гріна, І. Жука. 
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НЕЗНОШЕНІ ЧЕРЕВИЧКИ

Станіслава прийшла додому, коли 
надворі вже світало. Вона знала, що мама 
чекала її всю ніч, знала, як боялася за 
свою єдину доньку, але зараз це мало хви-
лювало дівчину. Хотілось якнайшвидше 
заснути, лягти в ліжко, не думаючи про 
завтрашній день, і спокійно виспатись. 
Але це їй не вдалося. Розпочалася гроза, 
свист вітру та стукіт дощу не дозволяли 
поринути в обійми Морфея. Раптом сер-
це дівчини стрепенулося: вона почула, як 
за стіною плакала мама. Спочатку тихо, 
ледь чутно, а потім, немовби в такт ві-
тру, так схлипувала, що, здавалося, стіни 
здригаються від тих звуків. Душа  в Стасі 
нестерпно боліла, вона розуміла, що це її 
вина. Як же їй хотілося підійти до матусі 
і обійняти, сказати, як любить її – свою 
найкращу неньку у світі і попросити за 
все вибачення. Станіслава не піднялася, її 
наче паралізувало, немов хтось прикував 
до ліжка. Так завжди траплялося з нею в 
подібні моменти. А їх – ой як було багато! 
Дощ скінчився, а разом з ним перестала 
плакати мама, хоч заснула навряд чи.

Чоловік пішов від Любові Григорівни 
чотирнадцять років тому. Навіть не вірить-
ся, що ця мініатюрна жінка з голубими, як 
небо, очима, залишившись із трирічною 
дитиною на руках, не зламалася. Знайшла 
роботу, і хоч зарплатні ледь вистачало на 
найнеобхідніше, в її домі завжди панували 
любов і затишок.

Колишній коханий після розлучення 
нічого їй не залишив, крім маленького чор-
ноокого дива, яке було, як дві краплі води, 
схоже на нього. Станіслава – найбільший 
скарб у житті матері. Сама Люба виросла 
в інтернаті і знала, як тяжко без батьків-
ської любові і піклування. Тому робила все 
можливе, щоб донька була добре нагодова-
на і вдягнена не гірше за інших. Крім цього, 
Стася була зігріта материнською любов’ю – 
це найголовніше. Часто Любов Григорівна 
у зв’язку з нестачею коштів відмовляла собі 
у всьому.

Ішов час, Станіслава підростала, вже 
ходила до третього класу, була відмінни-
цею, також навчалася грі на фортепіано. Це 
все заради мами, щоб вона гордилася своєю 
єдиною донькою, своєю надією і опорою. 
Найбільше Станіслава любила, коли вве-
чері перед сном вони з мамою розмовляли. 
Теми знаходилися різні, але самі розмови 
були такими щирими. У цьому великому, 
безмежному світі вони були лише вдвох і 
надіятись на когось не могли. Стасі випо-
внилося лише десять рочків, поведінкою і 
мисленням вона відрізнялась від однолітків, 
які бавились і жили безтурботним життям. 
Її слова і вчинки завжди були обдуманими, 
недитячими. Вона нагадувала маленьку му-
дру жінку – берегиню сімейного вогнища і 
своєї  Любові.

Одного літнього вечора Станіслава за-
питала в матері:

– Мамо, а де мій тато? – в її очах був 
біль, а в голосі туга.

Юлія Дейнега навчається в 11 класі ЗОШ № 3 міста 
Карлівки Полтавської області. Займається громад-

ською діяльністю, виконує обов’язки президента шкіль-
ного містечка. Бере активну участь у художній самоді-
яльності – декламує поезії, читає прозу. Неодноразова 
переможниця районних конкурсів на кращого читця, об-
ласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Я – патріот” 
у номінації “Від родини до Батьківщини”, володарка 
Гран-прі обласного конкурсу “Шевченко в моєму серці”.

Захоплюється літературою, пише прозу. Друкувалася 
на сторінках газет “Життя і слово”, “Зоря Полтавщини”, 
була учасником програми “Бібліофіл” Полтавської ОДТРК 
“Лтава”. У майбутньому бачить себе журналістом.
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Саме в той момент Любов Григорівна 
зрозуміла, що як би вона не старалася, а 
замінити доньці батька не зможе. І навіть 
якщо Станіслава ніколи раніше в неї цього 
не запитувала, це не значить, що вона над 
цим не задумувалася. А Стася замислюва-
лась. Досить часто, але боялася запитати, 
боялася не скільки самого запитання, а 
того, що мама засмутиться.

– Я не знаю, Станіславо, правда, не 
знаю.

Вона пригорнула дочку і поцілувала. На 
очах заблищали сльози. Стася побачила це 
і також тихо заплакала. Протягом наступ-
них семи років про батька в їх сім’ї не зга-
дували зовсім. 

Настала осінь, а разом із нею похмурі 
дні та дощі. Стася швидко росла, всі речі і 
взуття ставали малими. Туфельки натирали 
ніжки аж до крові, але вона не скаржилась і 
не плакала, а терпіла.  

Нічого  не говорила мамі, бо знала: до 
зарплатні ще два тижні, а зараз грошей вже 
немає, та мама сама все помітила. Наступ-
ного ж дня вона принесла донечці чудові 
червоні черевички. Стасі так вони сподоба-
лися, що навіть спати в них лягла. Дивлячись 
на радість доньки, Любов Григорівна зовсім 
забула, що їй самій нічого взути. Туфлі, у 
яких вона ходить вже сьомий рік, більше не 
зможуть прислужитися. Станіслава знала 
про це і пам’ятала, як мама розповідала про 
одні дуже гарні черевички. Коштують вони 
недорого, але й такої суми зараз ніде взяти. 
Та дівчинка знайшла спосіб як зібрати ко-
шти: гроші, які давала мама на шкільні обі-
ди, Стася відкладала, і через два місяці була 
зібрана потрібна сума.

Станіслава з’явилася додому з пакун-
ком у руках.

– Що це в тебе, доню? – здивовано за-
питала Любов Григорівна. 

– Це тобі, мамо. Я тебе дуже люблю. 
Обіцяю, що ніколи не завдам тобі болю, – 
тихо промовила дівчинка і сором’язливо 
подала пакунок  мамі.

На жаль, Станіслава не виконала своєї 
обіцянки… Починаючи з шістнадцяти років, 
якось дуже змінилася. Звичайно, виросла, 
стала красунею. Майже на дві голови вища 
за маму. Але набагато глобальніші зміни 
відбулися в душі дівчини. Ні краплі жалю, 
любові, доброти не було в серці Станіслави. 
Хоч ні, по-справжньому вона любила тіль-
ки матір, але показати або сказати про свої 

почуття не могла – гордість не дозволяла. 
Напевно, та любов сховалася глибоко  в її 
сутності, вогник того почуття важко було 
побачити, але він ніколи не згасав.

Любов Григорівна також стала інак-
шою: змарніла, постаріла, життя виснажи-
ло її. Та й не тільки воно – дочка зовсім від-
билася від рук: закинула навчання, більше 
не ходить до музичної школи. Жінка наді-
ялася, що та зміниться – зрозуміє. Але си-
туація ще більше ускладнювалася. Дівчина 
не йшла на компроміс, нікого не слухала, 
нічого не робила, жила, як рослина, і вва-
жала таке своє життя цілком прийнятним.

Ось сьогодні знову Любов Григорівна 
не спить. Часто поглядає на годинник, вже 
пів на п’яту, а дочки немає. Від хвилюван-
ня в жінки розболілося серце. Стало важ-
ко дихати, забракло повітря. “Та що ж це зі 
мною?! – думала жінка, – я не повинна хво-
ріти, робота чекає”. В уяві матері вималюва-
лися картини минулого: ввечері Станіслава 
біля вікна виглядає її з роботи, вони роз-
мовляють перед сном. Тепер все навпаки, 
Любов Григорівна до півночі чекає дочку, 
яка зовсім про неї забула. Нарешті в кори-
дорі почулися кроки. Двері відчинилися, на 
порозі з’явилася Стася, навіть не глянувши  
на матір, мовчки пішла до своєї кімнати. По 
квартирі розійшовся жіночий плач…

Уранці, немовби нічого не сталося, ді-
вчина почала збирати свої речі.

– Ти куди? – спитала Любов Григорівна 
зі страхом у голосі.

– Їду до батька, я знайшла його! – не до-
чекавшись відповіді матері, продовжила:  На-
бридло мені тут, остогидли вже твої повчан-
ня. Я більше так не хочу жити. Прощавай!

Станіслава взяла сумку і вийшла. Мати 
стояла нерухомо, лише сльози котилися 
градом з її голубих, як небо, очей.

Уже місяць, як Стася жила в батька. Не 
дуже радо він зустрів дочку. Олександр Ми-
колайович жив один, дітей в нього більше 
не було. Мав непогану роботу і квартиру в 
центрі міста. Станіслава отримала все, чого 
бажала, батько виконував її примхи, ніхто 
не обмежував свободу, але все ж не відчува-
ла тієї любові й піклування, що дарувала їй 
мама. Як часто вона підходила до телефону 
і боялася набрати свій домашній номер. Уже 
тисячу разів Станіслава сварила себе за цей 
безглуздий вчинок, тисячу разів подумки 
поверталася додому, але їй було дуже со-
ромно перед матір’ю, вона боялася…

Äåáþò
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Проживши в батька три місяці, таки ви-
рішила повернутися. Їй було байдуже, що 
скажуть люди, головне, що вона побачить 
найріднішу в світі людину – матір.

Ось уже видно будинок, Стася всміх-
нулася, уявила, як зустрінеться з ненькою. 
Заходячи в під’їзд, привіталася з сусідкою, 
яка сиділа на лавці. У відповідь почула:

– Приїхала, гуляко! Завела матір у мо-
гилу своїми вибриками!

Обличчя жінки наповнилося злістю до 
Станіслави, вона з відразою глянула на ді-
вчину. Та в свою чергу закричала:

– Та як ви смієте таке казати?! Що ви 
верзете, хоч розумієте, що говорите?! Я лю-
блю свою маму…

– Досить, одлюбила вже, – ці слова су-
сідка промовила з байдужістю, – поховали 
Любов місяць тому. Царство їй Небесне…

Дівчина не відразу зрозуміла зміст цих 
слів, деякий час вона стояла з широко роз-
плющеними очима. Раптом Станіславу мов-
би вдарило блискавкою, із швидкістю вітру 
вона побігла до квартири – з надією, що то 
дурний жарт, що зараз вона побачить свою 
неньку, і вони знову будуть щасливі. Сльози 
лилися самі собою, вона нічого не бачила. 
Машинально відкрила двері.

– Мамо, – ледь чутно гукнула дівчина.
Стася не повірила сусідчиним словам, 

але вдома, крім зловіщої тиші, нічого не 
почула.  Зайшла в кухню – нікого. У віталь-
ні теж пусто. Остання надія, що матуся в 
спальні. Стасі стало страшно, здавалося, 
вона ковтнула велику гірку пігулку, і та за-
стрягла в горлі… Матері не було! Лише на 
столі стояли зовсім нові, незношені чере-
вички. Ті, що кілька років тому вона пода-
рувала мамі…

РУЇНА

Він повільно їхав машиною, роздивля-
ючись усе навкруги. Важко було зосере-
дитись на дорозі, адже вже шістдесят п’ять 
років не бував у цих місцях. До рідного села 
зоставалося хвилин тридцять, але думками 
цей чоловік був уже там. Ніхто його не че-
кав, навряд чи хтось і пам’ятав  про нього. 
Та все ж надія, що хтось із друзів дитинства 
живий, жевріла в серці. За спогадами ледь 
не пропустив поворот до райцентру. Міс-
течко зустріло шумом, яскравими вітрина-
ми. “Майже Європа”, – подумав. Перехожі 

відразу звернули увагу на хазяїна дорогого 
автомобіля. Розкішний класичний костюм 
також мулив очі. Дідусь на вигляд років ві-
сімдесяти, але досить жвавий, маленького 
зросту, нагадував сухе яблуко, висушене чи 
то спекою, чи плином часу. Бліда шкіра, по-
орана зморшками, надавала обличчю своє-
рідної краси. Глибоко посаджені очі, темні, 
як земля навесні, з ледь помітним блиском, 
скидалася на криниці. Дивишся в них і від-
чуваєш холод по шкірі, здається, вони хова-
ють безліч таємниць. Але хто їх зможе від-
гадати, зрозуміти?..

Усі перехожі були зацікавлені персо-
ною загадкового незнайомця.

– Мамо, а це хто? – запитав маленький 
хлопчик, тикаючи пальцем у дідуся, в моло-
дої жінки, що вела його за руку.

Та у відповідь усміхнулася.
– Не бачиш, іноземець! – голосно сказа-

ла молодиця.

Ці слова глибоко вразили Олексія Пе-
тровича – так звали цього чоловіка. Який 
же він іноземець?! Це ж його батьківщина, 
його рідна земля. Хіба він винен, що так 
склалися обставини, і йому довелося весь 
вік скитатись у чужому краю? Кожної ночі 
в снах бачив рідне село і щоразу прокидав-
ся із сльозами на очах. Чи із своєї доброї 
волі в страшному сорок третьому виїхав до 
Німеччини? Після війни через політичні об-
ставини не зміг повернутися на батьківщи-
ну. Коли Україна стала незалежною, на чу-
жині його тримали родина, робота. Олексій 
Петрович став дуже заможною людиною, 
але гроші не змогли заповнити порожнечу 
в його серці. Щасливий шлюб із німкенею, 
двоє дітей, троє онуків. Він любив їх до не-
стями, отримуючи взаємні почуття. Та все 
ж не давало йому щось спокою. Роки про-
летіли, волосся вкрилось інеєм, здавалося, 
доживай собі віку спокійно… Та ось він тут, 
прямує до колиски свого життя. Немов із 
цепу зірвався, не зважаючи на вік, умов-
ляння родини, попрямував в Україну, щоб 
бодай перед смертю побачити свою другу 
неньку, яка виплекала в ньому любов до 
всього живого, подарувала часточку свого 
тепла, умивала росами й напувала джерель-
ною водою. Але водночас і поселила в ньо-
му тугу. Це почуття супроводжувало його 
все свідоме життя.

Якийсь час Олексій Петрович стояв, 
мовби скам’янілий, навіть забув, задля чого 
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приїхав. Обличчя, що недавно світилося від 
щастя, стало восковим. Він зайшов до ма-
газину. Через кілька хвилин усмішка зно-
ву спалахнула на його лиці. У такі моменти 
споглядаючи його, бачиш перед собою ніби 
…ікону. За ним вийшли троє молодиків із 
великими ящиками, які повантажили в його 
машину.

– А все ж, навіщо Вам стільки солодо-
щів? – спитав один із них.

– Дітям у селі роздам, – відповів добрий 
дідусь.

Думка, що хоч комусь він принесе ра-
дість, гріла його.

– Та Ви ж як справжній Дід Мороз! – 
усміхаючись, відповів йому зовсім молодий 
хлопець.

– Можливо, – тихо промовив Олексій 
Петрович.

Було видно, що думками він десь далеко. 
Дорога відкривала перед ним рідні просто-
ри.  Вийшов на поле і глибоко вдихнув. По-
вітря рідної землі наповнило легені, одур-
манило голову. Цей солодкий  запах його 
дитинства, юності, безжально обірваної 
війною!.. Він відчував, як тіло наповнюєть-
ся життєдайною силою. Якесь дивне тепло 
огорнуло його. Сльози покотилися з очей. 
Скоро він зустрінеться із своїм головним 
спогадом, зможе побачити місце, де наро-
дився, де пройшло його дитинство – кращі 
роки життя. Якою стала його батьківщина? 
Він прямував назустріч своїй мрії, яка з ним 
більше, ніж півстоліття.

Ось уже видніється село.
Воно зустріло його цвинтарем. Олексій 

Петрович відчув, що по шкірі пробігли му-
рашки, стало моторошно від тиші, в якій рап-
том опинився. На деякий час йому здалося, 
що їде не тією дорогою. Та ось почали вигля-
дати маленькі будиночки. Далі ферма. Мож-
на подумати, що війна тут і досі триває. 

Руїни… Страшно глянути. Що сталося з 
його рідним краєм?! Навіть у роки війни тут 
не було так …пустинно... Напіврозвалені 
хати пробудили в пам’яті спогади… Ось за 
рогом повинен бути парк, біля нього клуб. 
Чоловік  згадав, як на вихідних усе село 
сходилося сюди на концерти. Молодь вла-
штовувала танці. Його дідусь працював тут. 
Як же він любив свого дідуся! Скільки ціка-
вого, будучи зовсім маленьким, дізнався від 
нього. Стало моторошно… Він боявся  й по-
глянути на ті сліди босоногої юні. Та Олек-

сій Петрович не звик відступати.
Ось, нарешті, він …дома.  Бур’ян по 

коліно, усе заросло хащами. Неможливо 
навіть зрозуміти, де що за місце… Думка 
завмерла!.. Звичайно, він чув, що Україна 
переживає не найкращі часи, але такого 
не чекав. Здавалося, ніби потрапив на іншу 
планету. Перед ним ліс, який часто опису-
ють у страшних казках. Не вірилося, що ра-
ніше тут цвіли квіти, було приємно відпочи-
вати. А зараз що? 

– Пекло, – прошепотів Олексій Петрович.
Він перевів погляд і заціпенів. На міс-

ці колишнього клубу була лише купа сміття 
і… стара-стара абрикоса, яку чоловік добре 
пам’ятав. На дереві де-не-де зеленіло листя, 
воно тягнуло своє гілля до неба, прохаючи 
допомоги від самого Бога.

– Дерево – єдине, що залишилося з мого 
дитинства, – промовив гість із минулого.

Від побаченого йому стало зле, пересо-
хло в горлі, підкосилися ноги. Недалеко ви-
днівся магазинчик. Олексій під’їхав до ньо-
го. Біля входу двоє п’яних чоловіків голосно 
сперечались,  послуговуючись такими сло-
вечками, що волосся ставало дибки. Та ось 
двері розчинилися,  і з них  вийшла старенька 
бабуся; спираючись на ціпочок, вона обе-
режно ступала по землі. Зупинилася, діста-
ла гаманець і почала перелічувати дріб’язок, 
що лишився. Аж раптом заплакала, так без-
помічно, як мала дитина. Олексій Петрович 
зрозумів, у чому справа. Він як прокинувся. 
Мовчки підійшов до жінки, поклав їй у руку 
декілька купюр і швидко подався звідти. Ба-
буся не могла зрозуміти, що трапилося. Чо-
ловіки, які щойно горлали на всю вулицю, 
застигли. Ніхто не знав цю людину. А до-
бродій мчав безлюдною вулицею. Його мрія 
перетворилася на жахіття. На окраїні села 
біля маленької хатини грався хлопчик років 
п’яти. Олексій Петрович згадав про ласощі. 
Зупинився біля  дитини. Навіть не дивлячись 
на малого, не відчуваючи важкості в руках, 
поставив ящики біля хлопчика. Той у своєму 
короткому житті ще не бачив стільки смако-
ти і дивився на дядю, боячись, що все це за-
раз одберуть.

Олексій Петрович тікав не озираючись. 
Здавалося, що це кошмарний сон, а він ніяк 
не може прокинутись. Тільки від’їхавши да-
леченько, усвідомив усе. Зупинив авто. Вий-
шов, упав на землю і заплакав.

Сонце заходило… Помирав цей страшний 
день, а разом із ним і мрія, яка за одну мить 
перетворилася в несамовитий крик душі.
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РУДА ТА ЩЕ Й З КАКТУСОМ 

В Інтернеті познайомилася з Вовчиком. 
Не знаю... Завжди боялася подібних зустрі-
чей в Мережі, а тут... Ні, він класний, вміє 
розвеселити, але я ж його не бачила. А якщо 
він мені не сподобається, якщо він взагалі 
не Володя. Хм. Але зустріч вже призначена. 
Так-так, сьогодні о п’ятій біля кафе... Ой, 
а як же воно називається? Де ж я знайду 
Вовчика? Все, подумає, що злякалася. Де ж, 
де той папірець? Ну-ну... Так, зберися, На-
талю, і згадуй! Щось із квітами пов’язано. 
Може “Орхідея”, ні-ні – “Волошка”... І при-
думалося поназивати кожну другу кафешку 
в місті всякою травою. У-у-х! Ну добре, за-
йду до кожної. Зараз підфарбуюся, одягну-
ся... Ой, а що ж одягти? Це ж моє перше по-
бачення. Так, треба щось особливе, щоб він 
побачив і упав, ні-ні, щоб побачив, сказав 
“Боже, яка краса”, а потім хай падає. Точно! 
А що у нас є? Треба одягти спідницю, щоб 
зацінив мої стрункі ніжки. Але зараз зима... 
Ні, ніжки важливіше. Вдягну цю, оранжеву, 
якраз під колір волосся. І салатовий светр, 
аби привернути увагу. Він побачить, що я – 
яскрава особистість, і закохається по вуха.

Так, одягнулася, пальто натягла... 
У-у-й! А реквізит! Як же він мене впізнає?! 
Ми вчора домовилися, що я буду тримати 
в руках вазончик із кактусом, а він із фі-
кусом. Просто кактус – це перше, що при-
йшло мені в голову, адже стояв він прямо 
перед “компом”.

Тож отак вся під колір веселки з какту-
сом у руках і скуйовдженою рудою, як фа-
кел, головою побігла шукати своє кохання. 
Найперше завернула до “Ромашки”. Очима 
– зирк-зирк. Нікого з вазончиком не видно. 
Вибігла, глянула на годинник. Була вже 
шоста. Думаю, він терплячий.

Заскочила в якусь “Женьшень”: не знаю, 
квітка це чи ні, ну про всяк випадок загляну-
ла. Ні, не було Вови й там.

Уже геть змучена й розчарована, врива-
юся до “Нагідки”... І... Упс! Посковзнулася, 
впустила кактус на ногу якомусь хлопцеві, 
наступила йому на другу, а для повного щас-
тя ще й перекинула гарячу каву йому на светр. 
Ми упали біля його столика… Історія!!! Тепер 
я очікувала на шквал лайки – прощавай, по-
бачення. Але він сказав:

– Ти не забилася, може, допомогти? 
І …ми розсміялися на все кафе. 
Було весело, він зацінив мій яскравий 

прикид і  похвалив гарні ніжки. 
Сівши за столик, замовив ще кави – на 

двох – і ми цілий вечір провели в розмовах. 
Найбільше Остапа цікавило, куди я так по-
спішала й навіщо взяла із собою кактус. Я все 
розповіла. А він відповів, що о п’ятій до кафе 
заходив один із фікусом, але п’ять хвилин по-
сидівши, злиняв. Ну й нехай. Що ж він за ка-
валер, коли не знає, що дівчатам властиво за-
пізнюватися на побачення. Так  завжди було!

Коли стемніло, Остап провів мене додо-
му: звичайно, це коштувало йому неабияких 
зусиль. Не кожного ж дня тобі на ногу падає 
кактус.

МАБУТЬ, РИБНИЙ-ТАКИ ДЕНЬ 

Було літо. Риба на річці клювала, як ні-
коли. Тільки прийдеш до води, сядеш, заки-
неш вудку... Черв’як-бідолаха ще й не долетів, 
куди треба, а риба вже вискакує...

Тому рибалок на річці в ту щедру пору – 
киші-і-і-ло! Поживитися свіженькою рибкою 
вирішили і двоє давніх друзів – Сергійко та 
Сашко.

Того дня стояла страшенна спека. По рибу 
з села йшло небагато, в основному школярі та 

Наталія Кузьменко – учениця 9 класу Вовчиць-
кого ліцею імені В. Ф. Мицика Лубенської 

районної ради Полтавської області. Народила-
ся 9 червня 1994 року в селі Вовчик. Бере активну 
участь у районних та обласних етапах олімпіад 
із різних предметів, цікавиться живописом, жур-
налістикою, літературою. Пробує себе як прозаїк. 
Натхнення до писання в юної авторки з’явилося 
через захоплення читанням, закоханість у худож-
нє слово. Тексти адресує одноліткам, мріє стати 
дитячим письменником. Благословення і творчі 
настанови як “майбутньому колезі” отримала від 
Всеволода Нестайка. Друкувалася в газетах “Ліра”, 
“Лубенщина”, “Коло”, “Світ молоді”, “Сільські ві-
сті” та часописі “Шкільний журнал”. 
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ще старий дід Матвій зі своїми помічника-
ми – п’ятіркою рудих і чорних котів. Смішно 
було дивитися на ту картину, коли ціле стадо 
Мурзиків і Мурчиків після вдалої риболовлі 
ледь встигали за своїм стареньким хазяїном, 
важко перебираючи лапами, яких не було 
видно з-під набитого рибою пуза. Та це й не 
дивно, адже дід ловив не для себе, а якраз для 
своїх котів, бо вже двадцять років жив сам-
самісінький. Коти для нього, як діти, – нічого 
не шкода.

– Слухай, Сань, відчуваю, риба сьогодні 
добре клюватиме.

– Е! Де там! Спека яка! І жаба погана не 
попадеться. 

– Що? Ти глянь на дідових котів. Диви, як 
черево набили.

– Ото, боюся, котам і наловимо.
Отак сперечаючись цілу дорогу, хлопці 

йшли  до річки. Вудки в них, мабуть, найкра-
щі в селі: і поплавки найновіші, і грузики, які 
хочеш, та ще щось і написано не по-нашому. 
А гачки! Ох і гачки! Усіх видів і підвидів. Але 
похвалитися новеньким приладдям мало 
перед ким було. “Не рибний сьогодні день. 
Ніхто і не йтиме. Та й навіщо!” – казав сусід 
Сергійка дядько Олег. Проте наші відчайдухи 
не зважають на ті балачки: “Воно ще побачи-
мо – рибний чи не рибний. Ось як принесемо, 
дядьку, цілу сумку окунів, отакенних, ха-ха-
ха!”

До річки вже – рукою подати. В обличчя 
з півночі дує вологий із присмаком молодо-
го верболозу вітерець. Здається, і день не та-
кий вже гарячий. Усе ж юні рибалки добряче 
спітніли. Мабуть, важкою була сумка з при-
пасами, яку їм спорядила Сергійкова мати. 
Тож нагода вбити відразу двох надокучливих 
зайців – голод і втому – нарешті з’явилася.

– Давай тут сядемо. Хороша місцинка: і 
холодок, і травичка густа.

– Сідаймо.
Розіклавши всі наїдки, хлопці почали під-

кріплятися перед відповідальною роботою. 
Та не встигли закинути шматок до рота, а до 
них уже чимчикує малий Тимко, який щойно 
закінчив другий клас. Хлопці насупилися, 
мов два сичі: третього не чекали... Але Тимка 
більше турбувала риба, ніж їхні харчі. 

– Здоров, хлопці! На рибу?
– На рибу. А ти?
– І я.
– Тільки щось нам підказує, риба в тебе 

ловитиметься слабенько.
– А, ви про це?  Та ото собака сусідський 

сьогодні ухопив мій спінінг та погриз трішки. 

Ледве відібрали.
– Спінінг? Ха-ха-ха! Та це ж бамбук аф-

риканський! Ха-ха-ха!
Але злякавшись, що малий не зрозуміє 

жарту і образиться, додали:
– Ну що, рибалко, не хочеш з нами пову-

дити? Нам утрьох веселіше буде!
– О! Давайте!
Згорнувши свій обідній стіл, друзяки ра-

зом із Тимком спустилися дорогою до річки.
Вода була чиста-чистісінька. Така про-

зора, що, глянувши на саме дно, можна було 
побачити цілу армію жвавих пліточок і вер-
ховодів або ж навіть здоровенного окуня. Ех, 
хай що хочуть, те й говорять всілякі розумні 
дядьки “олеги”, а день сьогодні таки рибний, 
точніше, річка – рибна. А місцинка яка хоро-
ша хлопцям дісталася: рогатини вже стоять 
(мабуть, забув хтось витягти), верболіз росте 
ріденько (а нащо густо, щоб гачком частіше 
зачіпати?), пісочок сухенький, та ще й віте-
рець із річки свіженький дме. Хіба не казка?

Усівшись якнайзручніше і підготовивши 
свої вудки до роботи, хлопці розпочали по-
лювання на рибу. Тимко сидів посередині, 
Сергійко ліворуч, а Сашко праворуч. От тіль-
ки Саньку не пощастило, адже з його боку 
верболіз так низько похилився, що, здається, 
гачок в ньому неодмінно застряне.

Закинувши вудки, юні рибалки тільки й 
чекали моменту, коли ж риба вподобає собі 
чиюсь наживку. 

– Тимо, а де твій поплавок? Щось надовго 
він пірнув.

– Та нічого, я все одно його бачу. Оно 
така маленька зелена штука вигляда.

Сашко довго вдивлявся в ту зелену цятку, 
що ледь виступала з води, посилаючи Сергій-
кові насмішкуватий погляд. Так-так, хлоп-
ці не вірили в майбутнє цього “бамбукового 
спінінга”. Але дарма: за кілька хвилин Тим-
ку пощастило! Він раз за разом ловив таких 
здоровезних щупаків, що стовпець, на якому 
трималася сумка з рибою, почав тріщати.

– Ану, дай мені свою вудку!
Це говорив розлючений невдалим почат-

ком риболовлі Сашко. У нього самого було 
лише три верховодики, а в Сергійка взагалі – 
один окунець.

– Бери!
– А ти мою. І може... це-є... пересядь!
Тимко погодився, адже він був наймен-

шим і перечити старшим не смів. От узявши 
Сашкову вудку, малюк знову почав набивати 
сумку щупаками. А Сашко, червоний, як рак, 
лише дивився на непорушний зелений попла-
вок, який ледве визирав з води. “Ага! Все! Все 
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зрозуміло! – думав він. – У Тимка черв’яки 
смачніші. Як я відразу не здогадався! Він 
же неподалік від ферми їх копає. А на фер-
мі черв’яки найсмачнючіші – жодна риба не 
встоїть”.

– Тимо, ану черв’яків своїх позич, бо в мене 
худі і голодні такі, що самі б рибину з’їли.

– Бери, мені не шкода.
Хтозна, що воно за день! І цих черв’яків 

риба  в Сашка не хоче брати. Сергійко, який 
теж вірив у Тимкову наживку, спробував і 
собі. Та лише мацюпусінька пліточка виріши-
ла спробувати фермерського черв’яка. 

– Ну що ж, хлопці, піду я додому, бо й 
сумка порветься. Бувайте.

– Бувай!
Коли Тимко пішов, Сашко із Сергійком, 

зловивши ще по рибині, подарували верболо-
зу кілька гачків і рушили додому. Усю дорогу 
думали про Тимка – про те, що всю рибу він 
у річці виловив, тому й не клювала більше в 
них.

– Тимко – це ходяче нещастя.
– Та ти не хвилюйся, Сань, подумаєш, 

наступного разу пощастить. Ось засмоли-
мо наш човен, випливемо на середину річки і 
такої риби наловимо, а він сидітиме собі на 
березі і мальків нещасних стьобатиме. А цю 
рибу, мабуть, котам віддамо.

Хлопці ще довго обговорювали плани 
щодо свого дірявого човна, який лежав уже 
третій місяць у верболозах біля річки...

Ось вони наблизилися до двору дядька 
Олега: той, сидячи на лавці, вже давно вигля-
дав рибалок, аби глянути на їхніх “отакен-
них” окунів.

– Так-так, нас виглядає. Мов газету чи-
тає, а сам...

– Е! Нас не обдуриш. Ми самі кого хочеш 
одуримо. Хі-хі-хі.

Винахідливі небораки вирішили набити 
сумку всіляким начинням, яке в них тільки 
було, а зверху покласти рибу. Отак, узявши 
сумку за ручки з обох боків, Сашко і Сергій, 
прикидаючись, що несуть неабияку ношу, 
пройшли повз двір дядька Олега.

– Бачите, дя, який окунь, які щупачки, а Ви 
казали – не рибний день, не рибний день…

Той, здивовано зиркнувши на здоровен-

ного окуня, якого тримав у руках Сергійко, 
лише надувся від прикрощів: бач, сам не пі-
шов на риболовлю!.. Мабуть, рибним-таки 
був день.

МАНЬКА-ТРАКТОРИСТКА

Наш сусід – тракторист, який добре знає 
і любить свою роботу. Якось навідався до нас, 
коли я саме читала оповідку в “Соняшнику”. 
Читала і сміялась. Сусід запитав, що там таке 
веселе пишуть. Я й переповіла. “Навесні, коли 
поля орали, й зі мною, бувалим тракторис-
том, трапилася прекумедна історія, – при-
гадав гість і собі. Уявляєш, ми з козою баби 
Федори – Манькою – удвох на тракторі поле 
орали. Як це?  А ось так”.

...Одного весняного ранку тракторист ви-
рушив на оранку. А туман стояв такий, що хоч 
ножем ріж. Та це не стало на заваді, і він завів 
трактора в загінку. А коли дійшов  до проти-
лежного краю поля, зупинився, щоб огляну-
ти плуга. Зирк, аж до борони, що за плугом, 
прип’ята ланцюгом коза. Вочевидь, якимось 
чином зачепилася за неї, й відтак борона тяг-
нула її за трактором майже  кілометр.

 – М-м-е! М-м-ме! – обізвалася нещасна, 
побачивши людину.

Довго, спантеличений, чухав потилицю, 
намагаючись утямити, як могло таке диво 
статися. Потім сів у кабіну, розвернувся і 
поволеньки потягнув козу туди, звідки при-
вів. На краю поля зупинився, відчепив рогату 
“трактористку” від борони, аж чує, як десь 
неподалік у тумані хтось із розпачем гукає:

– Манько! Манько! 
То була баба Федора. Шукала свою козу, 

яку незадовго перед тим припнула на краю 
поля, щоб попаcлася. Тільки, мабуть, цього 
разу припнула ненадійно, тож кілок і висмик-
нувсь. А неприпнута коза – тварина вільна, і 
понесло її туди, де стояв трактор. Там заче-
пилася ланцюгом за борону. Трактор рушив, 
мусила й Манька вслід за ним по-своєму поле 
“орати”... 

Відтоді, де б тракторист бабу Федору не 
зустрів, завжди перепитує:

– Як там Ваша Манька-трактористка?
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* * *
Безмежний світе, вічний і величний,
Ти сповнений надій і сподівань,
Життя людське – мов подих вітру звичний
Для тебе, мить одна, мереживо бажань.
А тисячі зірок горять на небосхилі,
І кожна зірка – то людське життя.
Ти знаєш, часом як не старчить сили
Їй подолати труднощі буття!..
Тоді вона, зневірена і квола,
Летить у прірву мороку і зла,
І чи спасеться? Всьому Божа воля,
Бо ж світ – арена, бій, а не вокзал.

ТРИ КРАПКИ…

Дні – піщинки,
А час меле борошно…
Сліз краплинки –
І знов стане порожньо…
Як не мрієш,
То все ж сподіваєшся …
Що ж тут вдієш –
Усяке трапляється …
Світ-колядник
Дарує сюрпризи –
Їх мільярди:
Він любить імпрези!..  

ЗА МОТИВАМИ СОНЕТА В. ШЕКСПІРА  
66 “TIRED WITH ALL THESE, 
FOR RESTFUL DEATH I CRY…”

Устав от суеты мирской, покой
 несущую я смерть зову.
Как жить мне в мире, где лишь мрак и тьму
С рожденья нищий созерцает,
А жалкое, убогое ничто, укутанное
 в радости канву,
Свирепствует, ликует наяву,
И всяк, угодно то кому,
Чистейшей веры образ отрицает?
Но как же мне оставить этот мир?
Ведь в нём живет моя любовь,
И для неё опять звучат аккорды лир, 
Истерзанное сердце бьётся вновь.

THREE DOTS...

The days are like grains of the sand:
It’s easy to fall and to stand …
They bring you some hope and joy,
But never enough to enjoy …
Your choice might be sorrow and fear,
Sometimes you might give way to tears…
But sometimes you happen to dream
To master the transcendent stream …
You look back – the days pass away,
Your life trots its way day by day …
The days are magnificent treasure
The ocean of life which has measures…

Марина Лучицька – молода поетка, пробує перо в ори-
гінальній творчості та перекладацтві, шанує висо-

ку класику і тонкий гумор, для себе поки що ближчою ба-
чить ліричну стезю.

Магістр англійської філології, аспірантка кафедри 
української літератури Кіровоградського державного пе-
дагогічного університету імені Володимира Винниченка. 
Наукові інтереси: стилістика англійської мови, нарато-
логія, наративний дискурс, творчість Євгена Гуцала, фе-
номен шістдесятництва.
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* * *
Я сьогодні з тобою хочу погратися,
Можливо, це буде навіть еґоїстично.
Я тебе посаджу за залізними ґратами,
А потім примушу танцювати пластично.

Я вестиму тебе непрохідними хащами
І покину десь на дорогах зі звірами,
І врятую тебе – дикуном-прапращуром
Із тату дивовижним найпершої віри.

Я наївно захоплена хмільними іграми.
Ти смієшся: хто ким забавляється знову?
Духівник і наглядач – дві постаті зібрані 
Ув одному і вічному, вільному – СЛОВІ.

* * *
Подорожуючи на захід старим автобусом,
Я роздивляюсь крізь шибку ліси і села,
Що назви мають так само дивні – 
Гореничі, Видумка чи Весела.

Там з-під доріг немов виринають 
Хати, церкви і старі артілі.
Де ще орють плугом, запряженим кіньми,
Люди із слідами сонця на тілі.

І коли вже почне за вікном сутеніти,
І в ритм серця ввіллється шум автобуса – 
Край доріг зацвітуть каплицями квіти,
Повертаючи знову кульку глобуса.

І на пам’ять про захід, про дивні містерії 
Від прадавніх мольфарів і їхніх коханок
Ми з тобою в старих-престарих
 наплічниках
Привеземо з собою додому ранок.

* * *
Розфарбовує двогранність
Напівдумку в світлі тіні…
Ти береш гітару в руки –
Й виснеш знов на волосині.

І втамує біль твій пісня
В нетривкому переході
В сон земний із потойбіччя,
Із безумства у свободу.

Ти стоятимеш на сцені,
Де твій крик – витками болю –
Зі словами – крізь легені –
Виривається на волю.

А душа хотіла вище,
Та стекла по свіжій рані – 
Важко так на попелищі
Знов знаходитись на грані.

ЗЛИВА

Небо набрякло і скоро розірветься
У блискавки й грім.
Ще трохи, вже скоро, і Всесвіт зійдеться – 
І зникне вогонь і дим.

Напруга струн раптом не витрима – 
Бризки думок.
І за одну мить в обважнілих краплях
Твій дизельний потяг розмок.

Стукіт. Час. Пересічна колія.
Повноводдя. Поля і ліс.
І гримить дощова симфонія,
І регоче річковий біс.

Пил. Дороги. Порожня станція
І зупинка лише на крок,
Де дощі переливами танцю 
Змиють сотні мільйонів зірок.

Там ти зійдеш, а я залишуся
Між смертей і народжень дива,
Де за вікнами потягу – в Вічність –
Починалася наша ЗЛИВА.

Олена Маляренко – молода поетка, майбутній педагог-
словесник. Навчається на 3 курсі факультету філології 

та журналістики Полтавського національного педагогічно-
го університету імені В. Г. Короленка, член літературно-
мистецького об’єднання “Заспів”. Захоплюється читанням: 
пріоритети – український модернізм і постмодернізм, поміж 
улюблених авторів – Іван Багряний та Юрій Андрухович.  Ви-
соко цінує сучасне українське музичне мистецтво, зокрема 
контркультурне. 
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БІЛЯ АЛЬТАНКИ

Оце так Місяць!
Неначе затемнення!
Чи, може, не темно?
А може, вже трохи?
Іду і крокую,
І чую – пороги,
І збиті машинами 
Їх шини-ноги!
І щастя – нещастя,
І віра – невіра – 
Неначе “Кобзар”
У руках бузувіра!
І небо – не небо –
Вчепилось – і висить,
А я посміхаюсь – 
Й дивлюся на Місяць! 

МОЄ МІСТО

Я врешті починаю любити місто,
У якому прожила понад дванадцять років.
Хоч комусь тут одразу стане затісно,
Лиш почує зоддалік відлуння кроків – 

Твоїх, моїх, нерозчищених вулиць,
Гопів у сквері за поворотом,
Де, вдихаючи зиму тутешніх околиць,
Ти стоїш із затисненим рукою ротом.

А я люблю, як димляться труби
Похмар’ям азоту, а чи, може, клею,
Тому я, без страху розкинувши руки,
Впаду в обійми річкового глею.
 
Я буду пірнати в зелінні Дніпрянім
І з раками, задки, ходитиму в гості,
Я вирощу зябра на стінках гортані,
Щоб чути, що кажуть затоплені кості…
 
Я вдивляюсь у кожного, й мені стає дивно – 
Під тілом м’яким механічні машини, 
А там, де на дотик зелене повітря,
У мутанта залишилось серце людини.

* * *
Холодне ночі повітря,
Мов начерк мого листа.
Я жовтень вдихаю із вітром.
Сутінки. Відблиск хреста.

Злізли із неба спомини – 
Так в цій душі ведеться,
Стежкою тихо крадеться
Пес Вечірнього Гомону.

Вагітною ходить Мрія: 
Казка ще не народилася,

І Осінь туманом укриє
Усе, що мені приснилося.

* * *
Н.  Петрик 

Усе вирішиться завтра,
Хтось сказав, що до всього потрібно
 дорости,
То, можливо, я іще не доросла до віри?
То, можливо, тому я всього боюся
І ховаюся по абстрагованих куточках 
 моєї дикої свідомості?

Боюся всього: світла, спалаху,
 погляду, слова,
Темряви, шепоту, тіні, тиші…

Але я точно знаю, що все вирішиться 
 завтра,
Тому я ховаю всі свої страхи,
І сідаю працювати.
Бог у своїй вірі повертається до мене,
І я дякую тобі за те, що ти навчила мене
  любити його,
І мою маму…

* * *
Випікають очі
Солоні. Долоні,
Скроні болять.
Тремтить свідомість.
Щастя?
Натомість – бруд,
Зібраний з отрут
Гримучих змій.  
Повій по одній 
Ведуть кудись,
Вони зникають.
Не дай, Боже,
І я так зникну колись.

* * *
Осіння ніч, вона така осіння!
А в мене блима білий вогник у вікні.
Ледь п’яний Вересень луза сире насіння,
А шкаралупки дивні сипляться мені.

Носатий Місяць (з носом от-та-кен-ним!)
Десь взявсь і ходить, заглядає у хатки,
А Осінь, фарбами і пензлем,
Малює людям пальта і шапки.

У мене ж нині дивовижний настрій,
Хтось каже: “Біс приходить на вікно”.
Але – в моїх долонях трохи щастя…
Тумани. Восьмий поверх. Хо-ло-дно. 
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ЗАГУБЛЕНИЙ…

Я неунормований –
Немає ні роду, ні числа, ні виду.
Я утилізований –
Навіть від подиху не лишилося сліду.
Я знеструмлений –
Нерухома купа металу й дротів.
Я загублений…
Серед тисяч фальшивих “напів”. 

БОЖЕВІЛЬНИЙ…

Я безнадійний.
Божевільний.
Нестабільний.
Боже, вільний!
Боже, я – вільний!
Нарешті! Від себе самого,
Від смогу міського,
Від колотнечі!
І хоч зсутулені плечі,
Але за ними є крила!
Чуєш, мила,
Вже все якось інакше!
І хоч тверде не стало м’якше,
І відстані стали більші!
Та посмішки стали тепліші!
Чесно. А як же?
Вже все якось інакше!
Нарешті.
Слово честі.  

Я – ДЕРЕВО

Я деревом став серед ночі.
Шелест – слова, а думи гілки,
Подих завмер, заплющились очі,
І я почув, як пульсують шибки.

І пульсують вони не від вітру,
А від стуку сотень сердець,
І розбавляють тиші палітру,
Що затвердла, немов камінець.

Я деревом став серед ночі,
І коріння пустив у підлогу,
Воно ж, спрагу втамувати охоче,
І з асфальту збирало вологу.

І серед осені був іще цвіт,
І росли мої віти з віком.
Та прийде ранок – зміниться світ.
І на ранок я стану вітром. 

КАМІНЬ І ВОДА 

Ми несхожі – не біда.
Я – камінь,
Ти – вода.
Я – пам’ять,
А ти швидкість.
Ти різна,
Я одноманітність.
Ти потекла,
А я лишався,
Ти не втекла.
Не намагався
Воду я наздоганяти.
Тебе сталеві ґрати
Не зупинять. Так, авжеж,
Але від себе не втечеш.

І тобі мене з місця не зрушити,
Як би хвилі цього не хотіли,
Але й мені твій плин не порушити,
Бо може не вистачити сили…

І, насправді, не все одно:
Колись усе це між нами мине!
Бо я – твій берег, я – твоє дно,
А ти – сповнюєш собою мене.

ТАЛА ВОДА 

Підошвами пив талу воду,
У цім потоці брудних діамантів,
Я плив серед снігу і льоду,
Ступав на плечі мокрих атлантів.

Сергій Одаренко – молодий поет, музикант, 
студент-філолог. Навчається на 4 курсі фа-

культету філології та журналістики Полтав-
ського національного педагогічного університе-
ту імені В. Г. Короленка, учасник літературної 
студії “Заспів”, команди КВК та музичного гурту 
“Brain Drain”. Його світогляд сформувала юнаць-
ка організація “Крок”, у якій ще зі школи займав-
ся альпінізмом, туризмом, краєзнавством. Із тих 
років — рішучість, яка проростає у вірші, жага 
до життя й пізнання нового, незвіданого. Високо 
цінує українськість духу, дієву небайдужість до 
долі народу як вияв громадянської позиції людини. 
У його текстах добачаємо прямоту, іронічність і 
…вишукану романтику.
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Піді мною були небо і зорі,
Їх руйнував я кроком своїм.
У цім чорно-білім розбурханім морі
Я був один кольоровим таким.

Туман поїдав мої мокрі сліди,
Ховав краєвиди від карих очей,
Запах талого сліду й води
Розпихав по кишенях зимових ночей.
………………………………………......................

Вона хотіла мене розчинити,
Розтанув, як сніг, тієї щоб ночі,
А потім морем мене розлити,
І на білому тлі лишить карі очі.

НАДІЇ

Маленькі курносі діти,
У дворі бігають і гудуть,
Намалювали на асфальті квіти
(Надіялись, що проростуть) –
Крейдою чи, може, чимось ще.
Не вийшло, змило дощем.

Кольорові патьоки тепер течуть –
Мутні згадки тієї події,
І діти чомусь уже не гудуть,
Бо змив дощ і їхні надії.

РОЗКАЖИ МЕНІ… 

Розкажи мені про тих, хто не дійшов,
Напиши їх імена всі на стіні жалю.

Де поділи тих, хто щось знайшов?
Десь у морі, може, в полі, чи в гаю…

Де залишили усіх старих, слабких і хворих,
Непридатних для війни, режиму, чи дітей?
Тих усіх їх, на полях й каміннях голих,
Покидали, як нездатних до нових ідей.

Ось я прийшов. Тепер що далі?
“Зі мною тисячі таких самих як я!”
І ти на цій стіні червоної печалі,
Як попередників, впиши й моє ім’я.  

СВЯЩЕННИЙ ВОГОНЬ 

Вогонь священний в мені горить,
І він навряд чи коли погасне,
Але він може усе прекрасне
Спопелити за одну мить.

І я постійно стою на межі -
Між знищенням і оновленням.
Усе віддаю за рівновагу в душі
Зі своїм огненним наповненням.

А коли він пала надто сильно,
Я гартую на ньому сталь,
Але мить, і я вже безсильно,
Згораю до тла, на жаль.

Та коли проходять ці муки,
І серце мліє спокійним вогнем,
Я грію на ньому душу і руки,
І тішусь іще одним пережитим днем.
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Більше п’ятдесяти урочищ 
зібрало в собі лісове госпо-

дарство Лебединського району 
на Сумщині. Кожне з них має 
свою історію, оповите таємни-
цями, легендами, народними 
повір’ями і переказами. “Ше-
лехівщина”, “Вовчий Яр”, “Ря-
бушківські Піски”, “Діброва”, 
“Чупрова дача”, “Пушкіне” – це 
далеко не повний перелік уро-
чищ, означених на мапі Лебе-
динщини [7].

Проте “Монастирщина”, 
безумовно, посідає особливе 
місце. Свою назву це урочище 
отримало в кінці ХVІІ століття 
після будівництва тут Іоано-
Предтечевої пустині, заснов-
ником якої був гадяцький пол-
ковник Михайло Васильович 
Самойлович – небіж Гетьмана 
України Івана Самойловича. Пустинь роз-
будовувалася впродовж 1680–1685 рр., одно-
часно із заселенням Михайлівки. Місце для 
будівництва обрали на південно-східному  
схилі живописного  лісового урочища, яке і 
сьогодні  на картографічних  матеріалах  по-
значається як “Монастирщина”; поруч – село 
Михайлівка, в протилежному напрямку до-
рога веде до Кісілівки  (тепер Межиріч).

Це місце приглянули не випадково, адже 
й раніше колись тут жили в печері  “два стран-

ника, иноки Афонские”, що підтверджується 
документально. Так, у межовій виписці за 
1676 р. про землі Ворожбянського сотника 
Григорія Доценка говориться: “…от леска пря-
мо лебединскою дорогою, а с той дороги ко 
Пслу, где живет чернец. Следовательно в 1676 г. 
на месте Михайловской пустыни действитель-
но жил уединённо  инок-пустынник” [6].

Бурхливою була діяльність із розбудови 
Михайлівської пустині за часів родини Са-
мойловичів. Тут спорудили головний храм 
– Іоано-Предтечеву церкву, монаські келії, 

Михайло Шкурка

ТАЄМНИЦІ ЛІСОВИХ УРОЧИЩ ЛЕБЕДИНЩИНИ: 
“МОНАСТИРЩИНА”

(призабуті сторінки історії нашого краю) 

… Велична осені палітра, 
Бадьорих пахощів кришталь, 
Пралісе мій, свята молитво,

Душі тривожної печаль.
В. Дудченко, “Молитва до лісу”, 

Лебедин, 2008 рік.

Фото 1. Урочище “Монастирщина” з висоти пташиного польоту (фото автора)
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огорожу, йшло подальше облаштування те-
риторії монастиря. Та недовго судилося ті-
шитися Михайлу Васильовичу діянням рук 
своїх. Невдовзі в боротьбі за гетьманську 
булаву Іван Самойлович і вся його родина, 
включаючи і засновника пустині, були засу-
джені, й після тривалих допитів у Москві їх 
відправили на заслання в далекий Тобольськ 
(тепер Тюменська область).

Розмірене, спокійне життя в Михайлівській 
Іоано-Предтечевій пустині тривало з  початку 
її заснування трохи більше півстоліття. Але 
смерть Єлизавети Петрівни, відхід від актив-
ної політичної діяльності її фаворита Олексія 
Розумовського (саме вони відзначалися добро-
зичливим ставленням до України), а також де-
яких двірцевих чвар і переворотів на престол 
Росії було призначено Катерину ІІ. Звідтоді  
ситуація вельми змінилася. І зовнішня, і вну-
трішня політика нового уряду була, фактично, 
продовженням імперських устремлінь Петра І, 
але в більш рішучих і жорстоких проявах. За-
хоплення все нових і нових територій та приєд-
нання їх до імперії стало характерним для Росії 
часів Катерини ІІ [4]. Тривалі війни з Туреччи-
ною, Кримським Ханством завершилися вихо-
дом до Чорного моря і приєднанням 1783 р. до 
Росії Криму. Внаслідок трьох історичних поді-
лів Польщі, до Росії відійшли Правобережна 
Україна, Білорусія та землі Литви і Курляндії.

Не менш жорсткою була і внутрішня по-
літика Катерини ІІ, зокрема щодо України. 
Пам’ятаючи визвольні змагання українського 
народу під проводом Богдана Хмельницько-
го, спробу гетьмана Івана Мазепи позбутися 
влади Москви, події в Гадячі та під Коното-
пом, що не давали спокою Росії, стояли на 
заваді здійснення нею імперської політики, 
вона одразу взялася за впровадження спеці-
ально розроблених далекосяжних планів з 
упокорення нашого, як у Петербурзі вважа-
ли, бунтівного, а насправді – волелюбного 
краю.

1765 р. уряд Росії скасував в Україні геть-
манство, а 1775 р. підступно зруйнував Запо-
розьку Січ. Указом від 1783 р. в Лівобереж-
ній Україні і Слобожанщині було юридично 
оформлене кріпосне право. Так дійшла черга 
і до української православної церкви. Постає 
питання: яку небезпеку для Катерини ІІ ста-
новила православна церква і, зокрема, монас-
тирі? Як відомо, цариця не була росіянкою, 
тож усе, що пов’язане з православною вірою, 
їй видавалося чужим і незрозумілим. Але це 
не головне. У храмах, особливо зведених на 
Слобожанщині, вона вбачала основних про-

відників “українства”. Адже цей край був за-
селений переважно вихідцями із середнього 
Придніпров’я – колиски волелюбної козач-
чини. Тут, як і при Богданові, існував пол-
ковий адміністративний устрій, населення 
ревно дотримувалося старовинних родинних 
стосунків і звичаєвого права, хоч формаль-
но Слобожанщина вважалася російською 
територією. Отже, потрібно було якомога 
скоріше зробити цю землю схожою бодай із 
прилеглими до неї великоросійськими губер-
ніями. Діяти уряд вирішив …через релігію. 

Дерев’яні православні церкви, побудова-
ні колись за правилами українського  народ-
ного зодчества, поступово перебудовувалися 
на цегляні за типовими проектами, розробле-
ним Священним Правлячим Синодом у Пе-
тербурзі. Тож храми Слобожанщини ставали 
схожими, як дві краплі води, на культові спо-
руди Курської, Орловської чи інших губерній  
Великоросії. Одночасно українських свяще-
ників почали витісняти “святі отці”, привезе-
ні з Росії. Якщо взяти до уваги, що вся бого-
служебна література друкувалася переважно 
в Петербурзі й Москві, то стає зрозумілим, 
чому церкви Слобожанщини поступово ста-
вали російськомовними.

Складніше було русифікувати слобожан-
ські православні монастирі, адже це була, 
якщо можна так сказати, “держава в дер-
жаві”. Як духовні центри православ’я, вони 
користувались незаперечним авторитетом 
серед мирян, вели відчутну благодійну і про-
світницьку діяльність, допомагали сиротам, 
інвалідам та одиноким, водночас залиша-
ючись щирими провідниками “українства”. 
Тому щодо монастирів принцип “рубить с пле-
ча” міг не спрацювати, і тут підступна цариця 
пішла іншим шляхом. Спочатку в Росії було 
проведене генеральне межування земель з од-
ночасною секуляризацією (переходом в дер-
жавну власність) значної частини церковних 
і монастирських землеволодінь. Як наслідок 
господарювання монастирів  було підрубане 
під корінь. Після цього в окремі  обителі дер-
жавою засилались спеціальні інспектори, які 
під благочинною метою проводили опис рухо-
мого і нерухомого монастирського майна, що 
залишилося після секуляризації [11].

По завершенню таких “підготовчих” ро-
біт, 26 лютого 1764 р. Катерина ІІ прийняла 
Указ під назвою “Духовные штаты”, згідно з 
яким від монастирів остаточно відібрали всі 
вотчинні маєтності, залишивши мінімально 
необхідну площу землі. Навзамін призначили 
служителям річну грошову винагороду, ве-
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личина якої залежала від статусу монастиря. 
Наприклад, служителям монастирів першого 
класу винагорода складала 2300–2500 крб., 
другого – до 1500  і третього – до 950 крб. 
[6]. Одночасно кількість монастирів Указом 
передбачалося скоротити в кілька разів. Так, 
у Харківській губернії в результаті реформи 
залишилось всього три діючі монастирі. Про 
маленькі позаштатні пустині,  до яких нале-
жала і михайлівська, в Указі не йшлося, проте 
їх безцеремонно взялися закривати [10].

Та все ж михайлівська пустинь поки що 
продовжувала діяти. У документі про роз-
межування  земель за 1785 р. читаємо: “…в 
хуторе Андреевском заштатный мужский 
монастырь, называемый Предтечева пустынь; 
она состоит на содержании Александра 
Фёдоровича Коробовского; положение име-
ет на косогоре и при копанном пруде; в той 
пустыни церьковь  деревянная во имя Крес-
тителя Господня Иоанна; кельи строитель-
ския монашеския и ограда деревянныя; из 
живущих там постриженных монахов 6, да 
непостриженных послушников 5 человек; за 
пустынею крестьян г. Коробовского 52 д. м., 
52 ж.: в одиннадцати дворах” [6].

В опис пустині з невідомих причин не 
була включена ще одна культова споруда 
– церква  “Входження Богоматері  в храм з 
братською трапезною”, яка “од господ по-
мещиков генерал-майора и обер-коменданта 
Андрея Григорьевича Иваненкова и майора 
Ивана Миклашевского, отдан(а) на построе-
ние, вместо погорелой  в Лебедине, Воскре-
сенской церкви”. Як відомо, пожежа в Ле-
бедині сталася 1787 р., а 1789 р. церква вже 
діяла. Такі прискорені темпи будівництва  да-
ють підставу вважати, що це і є  перевезена з 
пустині церква  [14].

Трагічним для михайлівської Іоано-
Предтечевої пустині став 1790 рік: монастир 
назавжди зачинив свої двері. Ліквідація пус-
тині, як стверджують дослідники Харківсько-
го університету, тривала два роки. За цей час 
було розібрано головний Предтечевий  храм, 
монастирські келії та господарські будів-
лі. Усі святощі – ікони, богослужбові книги, 
предмети ритуалу Божої служби, іконостас 
тощо перейшли в розпорядження михайлів-
ської Богородичної церкви, за виключенням 
двох дзвонів, які передані в Харківський По-
кровський монастир. За час існування пусти-
ні в ній змінилося одинадцять ігуменів; остан-
нім був Варлаам [2, с. 184; 6].

Яка ж доля спіткала засновника пусти-
ні Михайла Самойловича? Відомо, що піс-

ля арешту “в 1687 г. Михаил Васильевич,  
отправленный в Москву, пять лет томился в 
яме; в 1692 г. вытерпел страшные пытки и за-
тем был сослан в Сибирь на вечное житель-
ство” [6]. “Мишка Гадяцкий не сознал своё 
преступление”, – писав Іван Мазепа. 

Михайло Васильович останні роки свого 
життя провів у Тобольську. Його поховали на 
цвинтарі, який уже в радянський час був від-
ведений під міську забудову. Ми пробували 
з’ясувати, чи переносили могилу Самойлови-
ча на нове місце. На запитання по телефону 
співробітник Тобольського архіву відповів: 
“Наш архів зберігає документи, починаючи з 
вісімнадцятого століття, і про Самойловичів 
документи відсутні”. Тож, бачимо, все погли-
нула ріка забуття.

Серед церковних святощів, переданих у 
михайлівську церкву з пустині, були срібні 
хрести і чаші, фрагменти нетлінних мощей 
Великомучениці Варвари та Іоана Предтечі, 
старовинні ікони в срібних шатах тощо. При-
чому значна частина цінних історичних ре-
чей, наприклад, срібні напрестольний хрест, 
діскоси, посуд, чаші – подарунок наказного 
Гетьмана Полуботка. На одній із  старовин-
них чаш читаємо: “Сей келих справлен ко-
штом Его милости пана Павла Полуботка, 
полковника Его царского пресветлого Вели-
чества”. Усе це зберігалося частково в сіль-
ській церкві, частково в приватній колекції 
місцевого поміщика графа Василя Олексійо-
вича Капниста [9]. 

Не дивлячись на те, що пустинь давно 
припинила свою діяльність, у храмові дні, як 
і колись, сюди  стікалися прихожани. Зі слів 
Сидора Макаровича Шкурки1 – учасника 
хресних ходів 1910–1912 рр. – записано такі 
свідчення: “Два рази на рік – весною на день 
знайдення голови Іоана Хрестителя та восени 
на свято Усічення голови Іоана Предтечі – до 
михайлівської церкви сходяться сотні людей: 
місцевих селян, жителів Лебедина та навко-
лишніх сіл. Через якихось двадцять-тридцять 
хвилин і до лісового урочища “Монастирщи-
на” вирушає хресний хід  мирян – це перено-
сять храмову ікону Іоана Предтечі на її літнє 
перебування в каплиці, яка ще тоді стояла 
на місці колишньої головної монастирської 
церкви. Попереду – настоятель ихайлівської 
Богородичної церкви з храмовою іконою, за 
ним священики інших церков, далі церковний 
зведений хор і  хор графа Капніста. Замика-
ють урочисту ходу миряни та гості. Основне 
священнодійство відбувається біля каплиці: 

1 Сидір Макарович Шкурка – батько автора статті. — Примітка редактора.
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священики відправляють уро-
чисту літургію, триває спільна 
молитва. Після встановлення 
ікони на своє місце, освячення 
її та присутніх, усі спускають-
ся вниз на живописну галяви-
ну, де розпочинаються громад-
ська трапеза, пісні та розваги”.

Так було колись, але 
із  Жовтневим переворотом 
1917 р. – куди все й поділо-
ся?!. Нашій культурі та духо-
вності завдано непоправної 
шкоди: графський палац у 
Михайлівці після пограбу-
вання було спалено, майже 
всі цінності Предтечевої пус-
тині розікрадено. На сьо-
годні зберігаються в Україні 
лише царські врата  та кілька 
ікон: “Свята Анна”  (фото 2), 
“Святий Іоаким” та “Святий 
Микола з житієм” (фото 3). 
Усі  вони походять із михай-
лівської Іоано-Предтечевої 
пустині і були написані впро-
довж 1680–1685 рр. на замов-
лення Михайла Васильовича 
Самойловича, а сьогодні ста-
новлять собою “золотий фонд 
малярської спадщини Слобо-
жанщини”. Не випадково пере-
бувають у постійній експозиції 
Національного  художнього музею України 
в Києві, не сходять із сторінок престижних 
мистецтвознавчих  видань [13].

Минуло більше 200 років із часу лікві-
дації Іоано-Предтечевої пустині, але і в наш 
час – у ХХ столітті – в Михайлівці все ще 
тривали богоборчі діяння, тільки тепер уже 
не під скіпетром Катерини ІІ, а під червоним 
серпасто-молоткастим прапором. У 1920–
1930-х рр. один із кращих храмів колишньої 
Харківської єпархії – михайлівська кам’яна 
церква, побудована 1806 р. на честь Різдва 
Пресвятої Богородиці, була понівечена ан-
тихристами, а 1979 р. її знищили остаточно, 
підірвавши вибухівкою. Так село втратило 
визначну пам’ятку історії і культури й архі-
тектурну домінанту сільської забудови. На 
місці знищеної церкви нині пасуться кози і 
бігають бездомні собаки… Руйнувати завжди 
легше, аніж будувати. 

То як же нам бути надалі? Продовжувати 
оплакувати наше безрадісне минуле чи, на-

впаки, згуртуватися та й за-
ходитись усім миром розбу-
довувати життя по-новому, 
– тепер уже у вільній  і  ні 
від кого не залежній Украї-
ні? Вважаємо, що без вагань 
потрібно обирати другий 
шлях розвитку. Досить нам 
чекати на доброго дядька, 
який прийде і переробить 
всю нашу роботу. 

Ґрунтовно вивчаючи 
планувальну структуру Ми-
хайлівки, яка складалася 
протягом століть, прихо-
димо до висновку, що мож-
ливості подальшого тери-
торіального розвитку села 
вкрай обмежені. Із заходу 
забудова  притиснута до ви-
соких  “Михайлівських гір”, 
а з протилежного, східно-
го, боку – до річки Псел.  У 
межах села практично від-
сутні рекреаційні можли-
вості. Де ж вихід? А вихід є: 
слід лише надати лісовому 
урочищу “Монастирщина” 
і прилеглій до нього з пів-
дня вільній ділянці (фото 4) 
статус заповідної території, 
як у Михайлівці появлять-
ся унікальні  рекреаційні 

Фото 2. Ікона “Свята Анна”. 1680—1685. 
З Іоано-Предтечевої  пустині

с. Михайлівки

Фото 3. Ікона “Святий Микола з житієм”. 1680—1685.
З Іоано-Предтечевої пустині с. Михайлівки
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можливості. При належному архітектурно-
планувальному облаштуванню тут можуть 
проводитися різні громадські заходи, зокрема 
й духовного спрямування, практичні заняття 
для михайлівських школярів із ботаніки, охо-
рони природи, географії, туризму тощо.  

Крім того, із відродженням у Михайлівці 
Богородичної церкви та пам’ятних знаків на 
місці  Іоано-Предтечевої пустині в урочищі  
“Монастирщина” (на що щиро сподіваємося) 
відкриються і нові можливості для духовного 
зростання жителів цього села та навколишніх 
населених пунктів.

Тож до праці, дорогі земляки!!!
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Микола Рябчук 

ДИСКУРС ДОМІНУВАННЯ: ДО ПРОБЛЕМИ 
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ “АСИМЕТРИЧНИХ” 

ВІДНОСИН

Канадський прем’єр-міністр П’єр Трюдо 
прирівняв свого часу континентальне су-

сідство своєї країни із Сполученими Штатами 
Америки до нелегкого спання в одному ліжку 
зі слоном. “Хоч би якою лагідною та приязною 
була тварина, – сказав він 1969 року у Вашинґ-
тонському прес-клубі, – ви не зможете не від-
чути кожного її поруху” [7, p. viii]. 

Українцям випало ще складніше сусід-
ство, оскільки той “слон”, із яким вони ділять 
континентальне ложе, ніколи не був ані над-
то лагідним, ані, зрештою, приязним до них 
як до окремої нації. Самі росіяни, щоправда, 
досить часто й охоче говорять про свою лю-
бов до України та українців, згадують свої 
різноманітні українські зв’язки та корені і 
навіть заводять яку-небудь українську на-
родну пісню на підтвердження своєї симпатії 
та компетентності. У цьому сенсі вони начеб-
то кардинально відрізняються від поляків, 
котрі ставляться до українців найчастіше з 
пересторогою, вираховують їм усі історичні 
кривди й конфлікти і ставлять їх, чи, при-
наймні, ставили донедавна, доволі низько в 
усіх соціологічних опитуваннях, покликаних 
з’ясувати ставлення різних народів одне до 
одного [4].

А проте для багатьох українців польська 
неприязнь є приємнішою чи, сказати б, при-
йнятнішою, ніж російська “любов”. Цей па-
радокс має просте пояснення. Поляки, навіть 
“не люблячи” українців, визнають їх рівними 
собі – принаймні в тому сенсі, що вважають 
їх іншим, окремим народом, хай навіть із тих 
або тих причин малосимпатичним. Росіяни 
натомість вважають українців, як правило, 
підвидом росіян і в цьому сенсі “люблять” са-
мих себе – такий собі імперський міф, із яким 
українці насправді не бажають мати нічого 
спільного. Польська “неприязнь”, умовно ка-
жучи, закорінена в реальності і таким чином 
може бути змінена – через нелегкий, а все ж 
конструктивний діалог. Російська “любов” 
закорінена у віртуальності і ніякого діалогу 
не передбачає – лише сліпий послух.

Із постколоніального погляду, російсько-
українські стосунки можна порівняти до вза-

ємин Робінзона Крузо із П’ятницею: кожен 
Робінзон “любить” свого П’ятницю – та лише 
доти, доки П’ятниця приймає накинуті йому 
правила гри й визнає колоніальну субордина-
цію та загальну зверхність Робінзона й Робін-
зонової культури. Як тільки надумує збунту-
ватися – оголосити себе суверенним і рівним 
Робінзонові, а свою культуру – самоцінною 
й самодостатньою, – він стає найбільш зне-
навидженим Робінзоновим ворогом. Такий 
П’ятниця апріорно оголошується “ненор-
мальним” – “буржуазно-націоналістичним” 
запроданцем, якому місце в тюрмі, або “на-
ционально озабоченным” девіантом, якому 
місце в божевільні. “Нормальний” П’ятниця 
– це той, котрий покірно приймає Робінзоно-
ві обійми, “ненормальний” – котрий вважає 
їх надмірними/збоченськими/принизливими 
і намагається з них вирватися.

Хоч як це сумно, але росіяни, як правило, 
попри гучні декларації, не люблять реальної 
України й намагаються її всіляко марґіналі-
зувати у своїй свідомості, оскільки вона за-
перечує ту віртуальну Україну, яку вони 
собі вигадали і яку справді люблять як самих 
себе, як частку своєї імперської ідентичності, 
– таку собі вічно “поющую и пляшущую Ма-
лороссию”, позбавлену надмірної інтелекту-
альності і власного політичного хребта.

Кілька років тому мені випало бути свід-
ком забавного і на свій лад повчального епі-
зоду на зустрічі редакторів східноєвропей-
ських культурних часописів. Кожен із нас 
мав можливість представити там своє видан-
ня, тож моя кирилична “Критика”, природно, 
привернула увагу колеґ-москвичів. Вони дов-
го її гортали із суперечливими, як мені зда-
лося, почуттями. З одного боку, часопис їм 
як професіоналам явно подобався; з іншого 
– як росіянам нелегко було погодитися, що 
українці можуть зробити інтелектуальний 
продукт не гірший, а може, й кращий від їх-
нього. Та зрештою таки “пощастило” знайти 
пояснення виявленій аномалії: натрапили в 
редакційних реквізитах на згадку про те, що 
“Критика” співпрацює з Українським дослід-
ним інститутом Гарвардського університету. 
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“Я так и знал, что это американское!” – ра-
дісно вигукнув мій московський колеґа. Його 
міфічний світ, який трохи був захитався під 
натиском дійсності, знов повернувся на твер-
ді підвалини. П’ятниця в цьому міфічному 
світі не може зрівнятися з Робінзоном. Хіба 
що йому допоможе інший Робінзон – напри-
клад, американський. Я ще не знав тоді, що 
за кілька років ця сама логіка повною мірою 
проявиться під час та після Помаранчевої ре-
волюції. Її, як ми тепер знаємо, український 
П’ятниця, на думку більшості росіян, зробив 
не для власної свободи та гідності, а лише за 
намовою західних Робінзонів – на шкоду Ро-
бінзонові російському.

Віртуальність російських уявлень про 
Україну – на жаль, не єдиний наслідок трива-
лих колоніальних взаємин між двома народа-
ми й інтенсивної імперської міфотворчості. 
Дослідники постколоніалізму стверджують, 
що колонізований етнос поступово засвоює, 
інтерналізує неґативний образ самого себе 
(self-image), який йому нав’язують колоніза-
тори. Аборигени вимушено приймають цілу 
систему чужих і принизливих уявлень про 
себе як про “варварів”, “недолюдей”, “примі-
тивів”, носіїв “хаосу”. Їхній “космос” руйну-
ється і деґрадує під тиском неґативних (авто)
стереотипів, і вони справді стають носіями 
нав’язаного їм “хаосу”, з якого мають лише 
один вихід – асиміляцію й інтеґрацію в “кос-
мос” колонізаторів, у чужу і, по суті, ворожу, 
неприхильну до них цивілізацію, або ж – му-
сять і далі сповняти накинуту їм “хтонічну”, 
“деструктивну”, “недолюдську” роль (“быки”, 
“кугуты”, “рогули”, “колхоз” тощо) (див. [6]). 

Україна, однак, принципово відрізня-
ється від колонізованих країн Азії, Африки 
та Америки тим, що відмінність між панів-
ною й підлеглою групами мала тут мовно-
культурний, а не расовий характер. Чорною 
шкірою для українців завжди була їхня “раб-
ська”, “колгоспна” мова; змінивши цю мову 
на “білу”, російську, українці могли зроби-
ти яку завгодно кар’єру в Російській, а зго-
дом Совєтській імперії. За етнічною ознакою 
вони практично не дискримінувалися, оскіль-
ки традиційно вважалися різновидом того 
самого російського народу – якщо тільки не 
наполягали на своїй принциповій відмінності 
від росіян. 

Мова якраз і була головним, коли не єди-
ним виявом такої відмінності; зрозуміло, що 
підозрілими вважалися лише ті українці, котрі 
свідомо намагалися зберегти цю відмінність, 
попри тиск довколишнього російськомовно-

го середовища і здобутої ними переважно 
російськомовної освіти. Сільські, малоосві-
чені українці небезпечними не вважалися; на-
впаки, їхня вбога, засмічена русизмами мова 
слугувала яскравим підтвердженням загаль-
ної нікчемності й безперспективності укра-
їномовного світу. На цьому тлі нечисленні 
україномовні інтеліґенти в містах виглядали 
справді “национально озабоченными”, себто 
акцентуйованими особами, гідними в кра-
щому разі поблажливо-співчутливої усміш-
ки, а в гіршому – примусового лікування або 
ув’язнення. Мало хто наважувався розмовля-
ти “чорною” мовою, всі хотіли бути “білими” 
– як Майкл Джексон.

Хрестоматійною стала репліка одного із 
свідків на процесі Василя Стуса – видатно-
го поета, котрий отримав 8, а потім 15 років 
ув’язнення та заслання за свою творчість 
і правозахисну діяльність і врешті загинув 
1985 року в концтаборі. Свідок стверджува-
ла, що Стус – справжнісінький “націоналіст”, 
бо розмовляв із нею виключно українською 
мовою. Прямолінійний зв’язок між розмов-
лянням по-українськи та політичною небла-
гонадійністю (“буржуазний націоналіст”, як і 
“сіоніст”, за совєтських часів був не лише не-
безпечним ідеологічним ярликом, а й важким 
кримінальним звинуваченням) сформувався 
на підсвідомому рівні практично в усіх грома-
дян. Пригадую й сам щирий подив моєї сусід-
ки (“хохлушки”, за її власним визначенням) 
десь року 1986-го, коли вона раптом почула, 
що ми з дружиною розмовляємо не лише між 
собою, а й із дитиною по-українськи: “Зачем 
же вы ребенку жизнь калечите?!..” – вигукну-
ла вона не так осудливо, як співчутливо.

Перестройка послабила поліцейсько-
ідеологічний тиск проти “национально 
озабоченных”, але не усунула державно-
інституційних, соціально-економічних, освіт-
ньо-культурних, ані тим більше психологічних 
механізмів русифікації. Не зникли вони 
цілковито й після проголошення Україною 
незалежності. На одному з цих чинників, 
який має найбезпосередніший стосунок до 
українсько-російських культурних відносин, 
варто зупинитися докладніше.

Дискурс домінування

В останні десятиліття, завдяки розвитко-
ві постколоніальних студій та майстерному 
застосуванню в них теорії дискурсу Мішеля 
Фуко й інших французьких постструктура-
лістів, з’явилася можливість деконструювати 
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російсько-українські відносини як відносини 
“культурного поневолення”, що здійснюєть-
ся через панівний – російсько-імперський – 
дискурс. 

За Мішелем Фуко, всякий акт мовлення 
є актом здійснення влади, накинення волі, 
утвердження домінування (чи, навпаки, є 
актом опору). По-друге, всяке мовлення, чи, 
по-французькому, дискурс, на думку Фуко, 
закорінене в наявних владних стосунках, 
прямим і непрямим чином їх відбиває й під-
тримує (або, навпаки, руйнує), спираючись 
на відповідні суспільні інституції. І по-третє, 
всяке мовлення, себто дискурс, є конвенцій-
ним, себто прив’язаним до певної традиції, до 
певних риторичних прийомів, формул, обра-
зів, прямих і прихованих посилань, натяків, до 
певного контексту й підтексту – як словесно-
образного, так і речево-подієвого; словом, це 
не одноразовий і, звісно ж, не індивідуальний 
акт, а певний процес, розгорнутий у просторі 
й часі, в текстовій і суспільній реальності, зі 
своїми законами, своєю інерцією і, сказати б, 
енергетикою [5].

Головний висновок, який виснували для 
себе з теорій Фуко дослідники постколоніа-
лізму, полягає в тому, що всякий публічний 
дискурс не лише відбиває реальність і не про-
сто впливає на неї й на наше до неї ставлення, 
а й замінює її, “репрезентує”, творить, стає 
сам своєрідною пара-реальністю, набагато 
реальнішою (в уяві реципієнтів), переконли-
вішою і впливовішою, ніж уся та реальність, 
яку він нібито описує. Саме таке розуміння 
дискурсу лягло в основу блискучих праць Ед-
варда Саїда “Орієнталізм” (1985, український 
переклад – 2001) та “Культура й імперіалізм” 
(1993, український переклад – 2007).

Саїд послідовно, на багатьох прикладах, 
інтерпретує дискурс імперії як своєрідну сис-
тему оповідних, чи, як їх іще називають, на-
ративних засобів, котрі відбивають наявну 
ситуацію імперського домінування, леґітимі-
зують її й утверджують як “об’єктивно” не-
минучу і необхідну. Якщо імперська ідеологія 
всього лиш забезпечує імперський геґемо-
нізм та експансію необхідними арґументами, 
логічним, сказати б, каркасом, то дискурс 
імперії стає образно-символічним наповне-
нням цього каркасу, його багатоликою, бага-
тобарвною, багатоголосою репрезентацією. 
Ідеологія – це передусім те, про що говорить-
ся; дискурс – це те, як говориться, якими за-
собами, у якому зв’язку з іншими оповідями; 

дискурс – це ще й певний кут зору, добір 
матеріалу, підкреслення і пом’якшення, за-
мовчування; це, зрештою, не лише тексти, а й 
усякі інші форми символічної репрезентації 
– від пам’ятників до поштових марок, від вій-
ськових парадів і національних свят до кар-
тинок у шкільних підручниках.

Якщо глянути в цьому контексті на основ-
ні елементи імперського дискурсу щодо Укра-
їни, то неважко догледіти, що складається він 
із таких собі стандартних міфологем, за до-
помогою яких обґрунтовується суто політич-
не і за своєю ідеологією безумовно імперське 
завдання – підпорядкування й поглинення 
України Росією. Ці міфологеми знайомі біль-
шості українців ще із шкільної лави й для ба-
гатьох зберігають досі авторитет об’єктивної 
істини – такої собі віртуальної дійсності, ви-
твореної могутнім панівним дискурсом. Се-
ред його основних мотивів – ідея “триєдиної” 
руської нації та українсько-російської спо-
рідненості, майже тотожності, ідея винят-
кової величі й могутності Російської імперії, 
невідпорно привабливої для сусідніх наро-
дів, настільки привабливої, що вони самі, без 
жодного примусу, прагнуть із нею злитися1.

А відтак – і особлива місія росіян, упов-
новажених чи то Богом, чи то Історією 
об’єднати слов’ян, утвердити справжнє хрис-
тиянство, порятувати світ і, звичайно, навес-
ти лад на своїх ближніх і дальніх окраїнах, 
здійснюючи класичну для всякого імперіаліз-
му цивілізаторську місію.

Дискурс Російської імперії зароджуєть-
ся разом з імперією – у символічних діяннях 
Петра Першого та писаннях Феофана Про-
коповича. Проте справжнього мистецького 
блиску він набуває тільки в ХІХ столітті – у 
добу романтизму, що збіглася з добою напо-
леонівських воєн та стрімкого поширення по 
Європі ідей новочасного націоналізму.

Репрезентація України в російській ім-
перській культурі на початку була багато в 
чому подібною до репрезентації “екзотич-
них” південно-східних околиць і, ширше, ре-
презентації всяких “орієнтальних” земель у 
класичних літературах Заходу. Характерні 
прикмети такої репрезентації – змалювання 
колонізованих земель як диких чи напівди-
ких, позбавлених внутрішньої структури, ар-
хаїчних і анархічних, заселених якимись суто 
біологічними, людиноподібними спільнота-
ми, законсервованими в позачассі, за межами 
справжньої, себто імперської історії. Найчіт-

1 Пор. характерне висловлювання сучасного російського націоналіста Станіслава Куняєва: “Націоналізм – це для малих народів, 
котрі бояться зникнення. Росіяни – великий народ... Росія – як Христос, котрий каже всім: прийдіть і прилучіться до мого духу” 
(La Repubblica, 27.01.1990).
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кіше і найпослідовніше такий образ Малоросії 
відтворив Віссаріон Бєлінський, ґрунтуючись 
почасти на репрезентаціях України у творах 
Гоголя, Пушкіна, Квітки-Основ’яненка та ін-
ших сучасних йому літераторів, а почасти на 
своїх власних уявленнях про Дух Історії та 
приреченість “неісторичних” народів на під-
порядкування й злиття з історично обраними.

“Орієнтальна” репрезентація Украї-
ни наштовхувалась, однак, на істотний опір 
фактичного матеріалу й потребувала відтак 
суттєвого кориґування в рамках імперського 
дискурсу. По-перше, Україна не була щодо 
Росії “Сходом”, скоріш навпаки – протягом 
кількох століть вона була щодо Росії джере-
лом західних впливів, істотним чинником єв-
ропеїзації Московського царства й перетво-
рення його в Російську імперію. По-друге, ця 
імперія сама зазнавала активної “орієнталі-
зації” з боку західноєвропейського дискурсу 
– досить згадати хоч би знамениті подорож-
ні нотатки маркіза де Кюстена. А головне, 
Україна не могла бути чимось цілком “чу-
жим” щодо імперії – і то не лише через свою 
православну й слов’янську спорідненість, а 
й через києво-руську спадщину, яка мусила 
бути інкорпорована в імперську історію як 
цілком “своя” й органічна.

Таким чином репрезентація України в 
російському дискурсі була радше амбіва-
лентною: це був край водночас ворожий і 
дружній, далекий і близький, чужий і спорід-
нений. Щоб уникнути логічної суперечності 
між цими репрезентаціями, російська істо-
ріографія розробила витончену модель три-
єдиної руської нації, у якій українцям відво-
дилась роль реґіональної гілки, відчахнутої 
від єдиного дерева несприятливими історич-
ними обставинами, а проте успішно прище-
пленої назад, де вона отримала змогу тепер 
по-справжньому розквітнути на благо собі і 
всьому древу. Українській амбівалентності 
таким чином було надано раціонального й 
загалом переконливого пояснення: все, що є 
в Україні і українцях доброго, походить від 
спільної руської спадщини, єдинокровнос-
ті, єдиновірності і, звісно, від незнищенного 
прагнення бути лояльними до єдиного воло-
даря – така собі православно-імперська теле-
ологія, щонайвиразніше втілена, наприклад, 
у другому варіанті “Тараса Бульби”. 

А з іншого боку, все, що є в Україні та 
українцях лихого, походить від зловорожих 
впливів – польсько-католицьких, єзуїтських, 
уніатських, татарських тощо. Цікаво, що 
польські впливи в цьому дискурсі ніколи не є 

культурно-цивілізаційними, а виключно де-
структивними, пов’язаними з релігійним і со-
ціальним гнітом, суспільною деґенерацією та 
моральним занепадом. Якщо українці й запо-
зичили від поляків якісь елементи цивілізації, 
то лише вельми сумнівну католицьку вченість 
та неефективні правові й адміністративні ін-
ституції, котрі допровадили саму Польщу до 
хаосу та необхідності встановити над нею су-
сідську опіку. Не менш характерно й те, що 
питома вага “польських впливів” у російських 
репрезентаціях України є доволі обмеженою: 
попри всю свою амбітну риторику, Російська 
імперія почувалася доволі незатишно щодо 
Польщі в культурно-цивілізаційному плані. 
Тому в імперських репрезентаціях України 
переважають натяки на “татарські” і, взагалі, 
“азіатські” впливи.

Досить згадати хоч би образ Мазепи в 
“Полтаві” Пушкіна як таку собі опереткову, 
напівазіатську постать (на противагу “євро-
пейцю” Петрові І); чи відомі пасажі Бєлін-
ського про запорожців як різновид татар, 
або менш знані, проте не менш забавні пасажі 
Павла Свіньїна з його передмови до укра-
їнських повістей Гоголя 1830 року: “Своєю 
зовнішністю малороси ближчі [ніж велико-
роси] до чудових жителів Азії”. Вони схожі 
на азіатів “рисами обличчя, поставою, ста-
турою, лінощами й безтурботністю вдачі”. А 
проте вони “не мають тих бурхливих непри-
боркуваних пристрастей, властивих вірним 
ісламу; флеґматичне недбальство, здається, 
править їм за захист від прикрих клопотів, і 
досить часто з-під їхніх густих брів спалахує 
полум’я, проблискує сміливий європейський 
розум, а їхні груди виповнюють палка любов 
до вітчизни й несамовиті почуття, вбрані в 
первісну простоту” (цит. за [2, с. 172]).

Мета цього дискурсу двоїста: з одного 
боку, він улягає мистецькій потребі предста-
вити Україну й українців як щось екзотичне, 
інакше, відмінне, специфічне; з іншого – уля-
гає політичному імперативу асиміляції краю, 
його імперської гомогенізації. Відмінність 
українців від росіян може бути цікавою з ес-
тетичного погляду – на рівні фольклору, зви-
чаїв, зовнішності, але з політичного погляду 
вона не повинна бути надмірною, надто істот-
ною, такою, яка б перешкодила прирученню й 
одомашненню краю, його інтеґрації в єдиний 
імперський проект. За всієї своєї інакшості 
українці повинні залишатися в імперському 
дискурсі різновидом росіян – себто матері-
алом не так для літературних екзерцисів, як 
для ефективного імперського будівництва.
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Своєрідної перлиною цього дискурсу 
можна вважати нотатки князя Долґорукого з 
його подорожі в Малоросію 1810 року:

Хохол, здається, створений природою, щоб 
орати землю, пріти, смажитися на сонці й ходи-
ти увесь вік із засмаглим обличчям... Він не на-
рікає на своє підневільне становище, бо не знає 
нічого кращого... Він знає свій плуг, вола, скирту, 
горілку, і цим обмежується його лексикон... Хо-
хол охоче приймає усяку долю й усяку працю. А 
проте його слід увесь час підганяти, бо він над-
то ледачий: разом зі своїм волом він засинає й 
прокидається п’ять разів за хвилину... Наважуся 
припустити, що коли б увесь цей народ не завдя-
чував своїм панам, які через свої добрі манери 
зичливо ставляться до нього й шанують його лю-
дяність, хохла було б важко хоч як-небудь відріз-
нити від негра: один пріє над цукром, другий над 
збіжжям. Дай їм, Боже, обом доброго здоров’я! 
(цит. за [9, р. 79–80]).

Якщо й можна авторові цього фраґменту 
поставити на карб якусь зверхність та упере-
дженість, то лише станову, а не етнічну. Князь 
Долґорукий описує специфічний реґіональ-
ний різновид імперського селянина, якого 
називає “хохлом”, хоч можна припустити, що 
з такою ж докладністю й відстороненістю він 
би описував і відмінності між костромським 
селянином та, скажімо, рязанським. На по-
чатку ХІХ століття російські аристократи (як 
і малоросійські) не мали ще звички зарахову-
вати себе до однієї нації ні з великоруськи-
ми селянами, ні з малоруськими. Естетичний 
імператив цього дискурсу зрозумілий: дати 
своїм читачам щось цікаве, забавне, оригі-
нальне: “дикий” Кавказ і “поющая и пляшу-
щая” Малоросія, безумовно, забезпечували 
романтиків значно кращим матеріалом для 
їхніх екзотичних потреб, ніж Рязань або Ко-
строма. Не менш очевидний тут і політичний 
імператив: забезпечити не лише політичне, а 
й економічне домінування імперії на новоздо-
бутих територіях, зробити “хохлів” – спершу 
на рівні репрезентації, а згодом і в дійсності – 
“своїми”, свійськими, безпечними, пристосо-
ваними до потреб імперії (про потреби самих 
“хохлів” тут, зрозуміло, не йдеться).

Текст Долґорукого є досить вдалим при-
кладом майже цілковитого збігу естетичного 
імперативу з політичним; специфічні особ-
ливості малоросів тут показані таким чином 
і такою лиш мірою, якою це необхідно для 
обґрунтування їхнього імперського покріпа-
чення й визиску: по суті, хохли – це такі самі 
селяни, тільки ледачіші, а тому потребують 
суворішого нагляду й примусу. В таланови-

тіших авторів, однак, суперечність між полі-
тичним завданням та естетичним виявлялася 
часом доволі значною. Кіндрат Рилєєв, ска-
жімо, у поемі “Войнаровський” дає, по суті, 
позитивний образ Мазепи – не як “зрадника”, 
згідно з панівним імперським дискурсом, а як 
волелюбного бунтаря – відповідно до влас-
ної мистецької інтуїції; Микола Гоголь пише 
цілком лояльні щодо імперії “малоросійські” 
повісті, які, проте, виявляються потенційно 
небезпечними для неї й навіть підривними – 
саме через яскраве й талановите, аж надто 
захопливе змалювання автором української 
інакшості та своєрідності. Гоголь довів мимо-
волі суперечність між потребою політичного 
упокорення України (через її бажану гомоге-
нізацію) та її естетичним визволенням (через 
утвердження її культурної унікальності) до 
небезпечної межі, за якою самобутній край зі 
славним минулим починав розвиватися вже за 
власними законами, всупереч гомогенізацій-
ним зусиллям імперії. Гоголь-імперець закри-
вав цю можливість, повсякчас наголошуючи, 
що його Малоросія – це своєрідний музей, 
яскраве минуле, яке погасло, закінчилося, 
знайшло своє логічне завершення в загально-
імперській сучасності та майбутті. Потрібен 
був лише певний поштовх, щоб реанімувати, 
реінтерпретувати цей міф – міф славної, про-
те віджилої, померлої Малоросії.

Поява контрдискурсу

Шевченко створив новий міф, полемічно 
заснований, як це переконливо показав Гри-
горій Грабович, на запереченні гоголівського 
і водночас – на його творчому розвиткові [1]. 
Це був образ не мертвої України, а приспа-
ної, похованої живцем, проте готової до про-
будження й воскресіння. Шевченко відтворив 
ту саму Україну, яку Гоголь необачно ство-
рив і ще необачніше (бо передчасно) поховав. 
Але Шевченко мав що відтворювати саме за-
вдяки Гоголю й багатьом іншим лояльним до 
імперії, а проте, як з’ясувалося невдовзі, “за-
надто” заклопотаним малоросійською само-
бутністю українофілам.

Драматична роздвоєність малоросій-
ських інтелектуалів між імперським та ре-
ґіональним ставала протягом ХІХ століття 
дедалі гострішою – у міру формування но-
вочасного українського націоналізму. На-
віть, здавалося б, гіперлояльний щодо імпе-
рії Квітка-Основ’яненко мимохіть підривав 
асиміляційну імперську стратегію, показу-
ючи вітальність місцевої ідентичності та ці-
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леспрямовано розширюючи коло читачів 
української літератури – тих самих читачів, 
без яких успіх, а може, й поява Шевченка 
були б неможливими. Власне, цю приховану 
суперечність між політично “імперським” та 
естетично “національним” ще 1985 року про-
никливо зауважив Марко Павлишин у статті 
про політику та риторику в “Енеїді” Котля-
ревського (див. [3, с. 294–307]). Те, що у Гого-
ля й Основ’яненка було радше мимовільним, 
“побічним” наслідком їхнього імперського 
українофільства, через пару десятиліть ви-
явилося частиною свідомої редакційної стра-
тегії журналу “Основа”. Наголошування 
відмінності, самобутності України стає арґу-
ментом на користь її самовизначення.

Українська культура в другій половині 
ХІХ століття поступово перестає бути час-
тиною “загальноросійської”, формуючи свій 
власний канон, інституції (критику, видавни-
цтва, часописи), свого читача і, звісно, свій 
самостійний, емансипований від імперського, 
дискурс. Шевченкова творчість, безумовно, 
великою мірою прислужилася цьому про-
цесові, проте були й інші чинники: жорсткі 
цензурні та мовні утиски, перенесення видав-
ничої діяльності за кордон (передусім у Гали-
чину), русифікація українських міст і згасан-
ня романтичного інтересу російської публіки 
до малоросійської екзотики. Фактично аж до 
самої революції ставлення освічених росіян 
до української літератури і взагалі пробле-
матики залишалося майже тим самим, що й 
у 1830–1840 роках, – на рівні сумнозвісних 
відгуків Бєлінського та Хом’якова, тобто на 
рівні консервативної парадигми, яка взагалі 
заперечувала українську літературу як не-
безпечну дурість, або ж на рівні парадигми 
ліберальної, котра толерувала цю літературу 
– але виключно як діалектний різновид за-
гальноруської.

Російські письменники й читачі мовби й не 
помічали, що сам характер української літера-
тури й свідомості суттєво змінився... Українську 
літературу й надалі розглядали як естетично не-
повноцінну, а українську свідомість – як вияв 
провінціалізму. Науковий дискурс про Україну 
майже не проникав у російську літературу, а 
найпотужніші втілення контрдискурсу залиша-
лися здебільшого непоміченими. Як наслідок, 
російські інтелектуали марґіналізували укра-
їнські питання. В художніх творах українські 
характери майже ніколи не мали якоїсь психо-
логічної глибини, а їхні культурні проблеми ні-
коли не трактувалися всерйоз. Українці якщо й 
з’являються у російській прозі другої половини 
ХІХ століття (як, наприклад, у творах Толстого 

– всілякі конюхи, садівники, солдати), від росіян 
вони відрізняються лише своєю “говіркою”. Хоч 
і Чехов, і Бунін жартома називали себе “хохла-
ми”, це означення не мало для них жодного по-
літичного сенсу [9, р. 166].

Ця дивовижна глухота імперської куль-
тури до свого найближчого і найбільшого 
сусіда, до дедалі гучнішого й розмаїтішого 
багатоголосся, що в українській культурі 
з’являється, є блискучим прикладом сили і 
водночас катастрофічної інерції імперсько-
го дискурсу, з гравітаційного поля якого ви-
явилось не до снаги вирватися навіть таким 
талановитим митцям, як Булґаков, Набоков 
чи Бродський. Дискурс домінування, який 
сформувався в російській культурі початку 
ХІХ століття і який “приручав”, “одомашню-
вав”, “присвоював” Україну, всіляко її при-
мітивізуючи, не змінився, по суті, і досі. Від 
самого початку цей дискурс ретельно від-
сіює факти, події і голоси, репрезентуючи 
лише ті з них, які його об’єктивно зміцнюють. 
Усе, що може зашкодити репрезентації “лі-
тературної України” в імперському дискур-
сі, замовчується або марґіналізується – від 
різанини, вчиненої Петром І у Батурині, до 
польських культурних впливів та рівня осві-
ченості в Україні XVI–XVII століть (Тарас 
Бульба, який приховує свою вченість, своє 
знання латини, є під цим оглядом постаттю 
знаковою. Як, зрештою, і ті гоголівські запо-
рожці, що свідомо розігрують у Петербурзі 
роль придуркуватих хохлів, бо саме цього від 
них очікують). Імперський дискурс фактично 
позбавляв українців їхнього реального голо-
су, говорячи за них і від їхнього імені. Власне, 
реальні потреби, думки й почуття тубільців 
не мають ніякого значення, оскільки імперія 
завжди знає це все краще за них. Знамениті 
слова Бєлінського з листа до Аненкова про 
те, що він сам не читав Шевченкового анти-
царського пасквіля і читати не думає, бо й так 
знає, що твір нікчемний, є квінтесенцією ім-
перського сприйняття України російськими 
інтелектуалами.

Із появою українського контрдискурсу 
з’ясувалось, однак, що для його замовчуван-
ня й марґіналізації не досить самих лише дис-
курсивних засобів. Попри тотальний конт-
роль імперії за освітою, друком, публічними 
виступами, виявилося, що для нейтралізації 
небезпечного конкурента потрібні ще й до-
даткові цензурні та поліційні заходи. “Бо-
ротьба двох культур”, справедливість якої 
невтомно обстоюють імперські ліберали, як 
завжди, обернулася боротьбою культури, що 
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має армію і поліцію, проти культури, яка не 
має нічого, навіть можливості друку. Погля-
ди на Україну з боку лівих і правих, лібералів 
і консерваторів, культурних еліт і жандарм-
ських виявились у Росії, як завжди, надзви-
чайно подібними.

Розплата за цю одностайність, за про-
стиму для поліцейських, проте неприпустиму 
для інтелектуалів глухоту до голосу “іншого”, 
виявилася важкою, хоч і досі ще належно не 
усвідомленою. На прикладі глибокої, майже 
істеричної українофобії Міхаїла Булґако-
ва можна говорити про справжню трагедію 
видатного письменника, чиє “бачення гомо-
генної і цілісної російської культури з уста-
леними нормами було травмоване появою 
національного руху, про існування якого він 
не підозрював і відтак продовжував його за-
перечувати. В його текстах про Україну мож-
на догледіти намагання загнати джина назад 
у пляшку, реінтерпретуючи всі події окресле-
ного періоду відповідно до панівного й при-
йнятного культурного зразка” [9, р. 219].

Постколоніальне визволення?

Підсумовуючи, можна сказати, що сто-
ліття колоніального гніту та, відповідно, “ін-
терналізації” імперського насильства щодо 
інших народів заподіяли російській менталь-
ності колосальну загальнонаціональну трав-
му. Подолання цієї травматичної спадщини в 
російській культурі, як, до речі, й відповідної 
травматичної спадщини в культурі україн-
ській, є можливим, на думку багатьох дослід-
ників, на шляху опанування обома культура-
ми постколоніальних мистецьких практик та 
підходів. 

Постколонiальнiсть, – пояснює Марко 
Павлишин, – усвідомлює телеологiчнiсть коло-
ніальних та антиколоніальних позицій, а тому 
i їхню виключність та (історією доведену чи 
тільки потенційну) насильнiсть, i через це ста-
виться вельми скептично до всіх схем та сим-
волів як імперської, так i антиімперської слави. 
Рівночасно, однак, постколонiалiзм визнає ре-
альність історії: з одного боку – справжність 
i болючість заподіяних кривд, з другого боку 
– немислимiсть сучасного без усіх елементів 
його передiсторiї, як антиколонiальної, так i 
колоніальної. Постколонiальнiсть у культурі 
відкрита й толерантна; вона творить нове, ви-
користовуючи як джерело весь діапазон куль-
тури минулого. Вона обережна щодо чітких 
гасел, простих категорій, всепояснювальних 
мiтiв та однозначних історичних розповідей 
i схильна радше до іронічного світосприй-

мання. При всьому сказаному, не деструк-
тивний нігілізм творить філософське тло для 
постколонiалiзму, а прагнення уникнути будь-
якого насильства, будь-якого домінування. На 
місце домінування колонізованого колонізато-
ром постколоніалізм прагне поставити не нову 
ієрархію влади, а стан свободи й розкутости, 
який однаковою мірою поширюється на всіх [9, 
р. 116] (див. також [8, р. 42–46]).

Дві ранні повісті Андруховича – “Рекре-
ації” та “Московіада” – є добрим прикладом 
“постколоніальної” деконструкції не лише 
імперських міфів, а й національних, зокрема 
традиційного змалювання України як безне-
винної жертви лихих сусідів, передусім де-
монічної Росії. Під цим кутом зору можна 
догледіти певні елементи постколоніальної 
іронії (й самоіронії), гібридності та проте-
їзму у творчості українських митців 1920-х 
років; власне, вже українські модерністи ру-
бежу ХІХ–ХХ століть демонструють істотне 
ускладнення традиційного антиколоніально-
го дискурсу, збагачують його елементами са-
морефлексії, внутрішньої полеміки, зокрема 
полеміки з панівною народницькою доктри-
ною; врешті, кладуть початок у його межах 
іншим альтернативним дискурсам – фемініс-
тичному, естетському, аванґардистському.

За всієї привабливості таких стратегій, 
варто, однак, зазначити, що ні російська, ні 
українська літератури не здобули поки що 
достатньої внутрішньої свободи для “пост-
колоніального” визволення з-під своїх па-
нівних дискурсів. В Україні фактично, попри 
формальне унезалежнення, триває така собі 
холодна громадянська війна, зокрема й на 
рівні сумнозвісної “боротьби двох культур”, 
результати якої важко поки що передбачити. 
Це, зрозуміло, підтримує антиімперську мобі-
лізацію та відповідний дискурс в українській 
культурі, а з іншого боку, підживлює тради-
ційний імперський дискурс, даючи йому певні 
надії на подальше домінування й відкриваю-
чи в його прихильників друге (чи, радше, вже 
двадцять друге) дихання.
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Словосполучення “Русскій Міръ” в остан-
ній рік стало вкрай популярним: про 

нього говорить Патріарх Кирил, пишуть на-
вколополітичні та біляцерковні журналіс-
ти, однойменний російський урядовий фонд 
спонсорує культурні акції на підтримку ро-
сійської мови в Україні та інших “колишніх 
республіках”. Проте ідеологи цієї концепції 
трохи плутаються у визначеннях.

Торгівці “русскостью”

Які країни повинні входити до цієї спіль-
ноти? На думку ідеологів “Русскаго Міра”, 
не підлягає сумніву належність до неї Росії, 
України та Білорусі. І задля якої мети розви-
вається ця ідентичність: для розвитку надна-
ціонального російського мовно-культурного 
простору? Для посилення впливу в суспіль-
стві Російської православної церкви? Для 
створення нового геополітичного союзу? Для 
реінтеграції слов’янської частини колишньо-
го СРСР? Але вже зараз призабулося, що в 
актуальний інформаційний простір його вве-
ли московські політтехнологи-“методологи” 
Петро Щедровицький, Юхим Островський та 
уродженець Криму Сергій Градіровський. І 
мали вони на увазі передусім культурний про-
стір функціонування російської літературної 
мови й аж ніяк не Святу Русь та її околиці. 
Сам концепт створювався ними за аналогією 
з “франкофонним світом”.

Головна слабкість цієї доктрини в тому, 
що вона, апелюючи до онтології та “справж-

ності”, насправді побудована на маніпуляції 
та подвійних стандартах, пов’язаних із мін-
ливістю, нечіткістю й полісематничністю по-
няття “русский”. На цій ниві з’явилося чима-
ло торгівців “русскостью”.

Що таке “русскость”, хто такі “русские”? 
“Торгівці” пропонують, як мінімум, шість від-
повідей.

По-перше, це етнічне походження, як 
вважалося за радянської влади: “русский” – 
це великорос.

По-друге, етнічне походження в широко-
му розумінні, як вважалося до революції 1917 
року: “русские” – це етнос, що складається з 
трьох субетносів – великоросів, малоросів та 
білорусів (концепція “большой русской на-
ции”).

По-третє, культурна орієнтація: “рус-
ские” – це носії російської літературної мови 
та російської культури, незалежно від етніч-
ного походження та віросповідання.

По-четверте, це історична спадщина – те, 
що має стосунок до історії Давньої Русі. Ака-
демік Дмитро Лихачов пропонував у російській 
літературній мові закріпити слово “руський” 
для позначення історичних реалій, аби розріз-
няти його з “русским”, яке позначає сучасні ре-
алії. Проте ця ініціатива не здобула підтримки 
– з суто політичних міркувань.

По-п’яте, це громадянство – синонім 
“российскому” за часів Російської імперії або 
“радянському” за часів СРСР. На Заході всіх 
вихідців із Російської імперії та Радянського 
Союзу називали “русскими”.

Андрій Окара

НАВЕРНЕННЯ МАЛОРОСІВ:
ДОКТРИНА “РУССКАГО МІРА” ЯК СТИМУЛ 

ДО ПОБУДОВИ НОВОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
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Насамкінець як метафізична категорія, 
що співвідноситься із східним слов’янством 
та православ’ям, але не тотожна їм. Така 
“руськість” – це категорія не етнічна, а етич-
на, політична, конфесійна, територіальна.

Тож часто прихильники цієї доктрини 
вдаються до маніпуляцій. Наприклад, коли 
треба, кажуть про “Русскій Міръ” як про 
простір співіснування східнослов’янських 
культур, мов та ідентичностей у всьому його 
розмаїтті. Але в іншій ситуації виявляється, 
що “Русскій Міръ” – це простір існування ро-
сійської літературної мови, а “соотечествен-
никами” визнають етнічних великоросів.

Концепція “Русскаго Міра” існує за зако-
нами російської політичної культури – на неї 
поширюються уявлення про моноцентризм 
влади. Тому, з погляду цієї доктрини, мета-
фізична та політична істини зосереджені ви-
ключно в Росії, а благодать – виключно в ро-
сійській мові та культурі.

Торованим шляхом

Доктрина “Русскаго Міра” наслідує ті самі 
концептуальні вади, що були ще в XIX століт-
ті в концепції “Триединой Руси” або “триеди-
ного русского народа”. Тоді теж проголошу-
вали, що “русский” – це східнослов’янський, 
себто великоруський, український (мало-
руський) та білоруський одночасно. У такій 
культурній матриці знаходилося місце і для 
творчості Котляревського, й для “малорусь-
ких повістей” Гоголя, й для опери “Запо-
рожець за Дунаєм”, і навіть для поезії Шев-
ченка. Але згодом виявилося, що “русский 
язык”, “русская культура”, “русский народ” 
– це феномени великоруського життя, в яко-
му не залишається місця ані для України, ані 
для Білорусі як для повноцінних і самодос-
татніх культурних та історичних суб’єктів 
(особливо помітним це стало за доби Алек-
сандра III). З погляду доктрини “триединого 
русского народа”, Україна та Білорусь – це 
провінції, а українці (малороси) та білоруси 
– не етноси, а субетноси. Ну а всіляку укра-
їнську й білоруську ідентичність придумали, 
ясна річ, вороги Росії для її розчленування та 
знищення.

“Русскій Міръ” – це відтворення тієї са-
мої доктрини, але в трохи політкоректніших 
категоріях – коли вже не назвеш Шевченка 
“народним поетом на кшталт Кольцова” й не 
заявиш, що слово “Україна” вигадали в бер-
лінському Генштабі або у Ватикані.

Найбільш маргінальні ідеологи “Русскаго 

Міра” відверто борються з “вирусом укра-
инства”, найбільш толерантні заявляють про 
намагання збудувати спільний великорусько-
українсько-білоруський культурний світ, у 
якому б усім було комфортно й затишно. Але 
конфліктність цього проекту та української 
(а також білоруської) ідентичності залиша-
ється. Є дуже чіткий індикатор наповнення 
цієї концепції: якщо “Русскій Міръ” є справді 
тим, що декларують, тоді носії концепту по-
винні були б боротися не лише за права ро-
сійської культури та великоруського етносу, 
як є зараз, але й за українську та білоруську 
культури та етноси. Приміром, повинні висту-
пати проти кримських українофобів, проти 
політики президента Лукашенка на остаточ-
ну маргіналізацію білоруської мови, повинні 
були б воювати з мером Москви Лужковим 
проти репресій щодо української бібліотеки в 
Москві, повинні відстоювати українські шко-
ли в Башкортостані, лобіювати білоруське та 
українське телебачення на території Росії.

У ширшій перспективі

“Русскій Міръ” називають “доктриною 
Кремля”, але це, швидше, доктрина Чистого 
провулка (там розташована садиба Патрі-
арха Московського). З часу розпаду СРСР 
це чи не перша спроба побудувати хоч якусь 
осмислену доктрину для Росії та сусідів. 
Якщо Кремль не наважується запропонувати 
сусідам нічого симпатичнішого за ЄЕП, Єв-
рАзЕС, ОДКБ, Союзну державу Росії та Бі-
лорусі, Митний союз або газотранспортний 
консорціум, то чому б це не зробити РПЦ? 
Патріарх Кирил себе відчуває новим Нико-
ном, а чи не головний геополітичний проект 
патріарха Никона – об’єднання Гетьманщини 
та Московського царства. Саме під цей суто 
геополітичний проект об’єднання з Україною 
православна церква з центром у Москві поча-
ла змінювати служебники та обряд – за укра-
їнськими й грецькими зразками, результатом 
чого став церковний розкол та маргіналізація 
старообрядців.

Звісно, в сучасному світі не можна жити 
без наднаціональної ідентичності, тому піс-
ля смерті СРСР та розпаду двополюсної мо-
делі світового геополітичного протистояння 
– за ідеологічною ознакою – тема зіткнення 
або взаємодії різних цивілізацій стала такою 
популярною. Але концепція східнохристи-
янської цивілізації, чи, як називав її візан-
толог Дмитро Оболенський, “візантійської 
співдружності націй”, будується на гори-
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зонтальних зв’язках між країнами – так сво-
го часу будувався елліністичний світ на про-
тивагу централізованому римському. Для 
сучасної України побудова ідентичності на 
основі доктрини “Русскаго Міра” (або інших 
варіантів “Триединой Руси”) означає в не-
далекій перспективі геокультурний розкол 
на “малоросійські” та “галичанські” “губер-
нії” з подальшою перспективою політичного 
розпаду й приєднання “малоросійських” ре-
гіонів до Росії.

Але є в неї і однозначно позитивна роль: 
вона не дає змаргіналізуватися різним іде-

ологам та будівничим української ідеї. В 
ситуації гострої конкуренції українська 
ідея вже не може залишатися вузьколобою, 
провінційною, мінімалістською, духовно 
обмеженою, зорієнтованою виключно на 
утилітарні прагматичні жадання комфорту 
й добробуту. Українство може зберегтися 
лише як ідентичність великого та амбіційно-
го народу, як універсальний, привабливий, 
максималістичний проект, заснований на 
східнохристиянських цивілізаційних ціннос-
тях. Інакше – входження в “Русскій Міръ” на 
правах малоросійської периферії.

Динаміка публіцистичної образності, на 
відміну від художньої, ідентифікується 

через екстратекстуальний вплив, що зумовле-
но соціологізацією цього роду творчої діяль-
ності, когнітивним  функціональним призна-
ченням артефактів. Суцільна суб’єктивація 
автора, його світоглядних орієнтирів, доку-
ментальність фактичного матеріалу визначає 
первинною логіко-поняттєву модальність те-
леологічної сутності публіцистики.  Внутріш-
ній саморозвиток структуральних образних 
компонентів “трибунних” творів, частково 
успадкований в белетристиці, визначається 
за умови їх активної експресивності, есеїс-
тичності. 

Будь-який публічно зорієнтований дис-
курс має на меті концептуально діяти на реци-
пієнта. Результатом такого впливу може бути 
або емоційна “ефективність”, або формуван-
ня окремішньої думки, або закладання основ 
та подальшого структурування громадської 
свідомості. Питання про вербальний вплив 
бере свій початок ще з часів античності та 
аристотелівської концепції риторики. Основ-
ним стимулом інтенсифікації досліджень у 
цій сфері на сучасному етапі є прагматичні 
задачі – проблема оптимізації вербального 
впливу.

Публіцистика як межовий журналістсь-
ко-художній феномен має у своєму арсеналі 

велику кількість елементів впливу в системі 
сприйняттєвих  зв’язків автора з реципієнтом. 
Зокрема, конструювання специфічної образ-
ної системи, використання зображально-
виражальних засобів має не лише художню 
естетично зорієнтовану функцію, але й спря-
моване на інтерактивну реакцію адресата – 
осмислити публіцистичне слово-образ, що 
має дуалістичну логіко-художню природу. 
Публіцистичні жанри у своїй більшості на-
цілені не на поверховий емоційний рефлек-
сивний ефект, а мають на меті спонуку до 
осмислення та усвідомлення фактів оточую-
чої реальності. 

За визначенням В. Здоровеги, “образ у пу-
бліцистиці може і нерідко виконує важливішу, 
пізнавальну, гносеологічну функцію. У цьому 
випадку знайдений автором образ дозволяє 
глибше осягнути саму сутність явища, політич-
ного, економічного, соціально-політичного, 
яку важко, у всякому разі лаконічно, вирази-
ти за допомогою описів і визначень” [2]. Така 
згущенність образної сутності публіцистично-
го дискурсу спонукає автора до пошуків най-
більш семантично концентрованих прийомів, 
що точно і вдало репрезентують компілятивну 
поняттєво-художню природу публіцистично-
го образу. У конструюванні системи публіцис-
тичних образів бере участь взаємодія соціаль-
них характерів та екзистенційних обставин, 
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компіляція яких утворює цілісні трансцен-
дентні хронотопи “планиди” і світу: “Це ін-
формаційне поле-буття з усією складністю 
підпорядкування систем, що відбуваються у 
свідомості художника чи публіциста. Такий 
тип творчого процесу від макроінформації 
(мікродеталі) до деталей-образів (макросис-
тем), що в уяві автора створюють інформа-
ційний Всесвіт” [1, с. 39]. 

Публіцистика Євгена Сверстюка виріз-
няється особливим модусом побудови обра-
зу: при пріоритетному раціональному началу 
стрижневим елементом є інтуїтивно-творче 
осягнення навколишньої дійсності, засноване 
на глибоко архетипному підґрунті самосвідо-
мості з укоріненням в етнічну окремішність 
ґенетичної пам’яті. Таким чином, компону-
вання образної структури текстів публіцис-
та зумовлене багаторівневим  національно-
екзистенційним аналізом соціокультурного 
життя українського суспільства та плане-
тарного загалу в цілому. Тексти дисидента 
позначені яскравою тенденцією до максима-
лізації експресивності та образності як на-
слідок активного використання таких чин-
ників публіцистичності: гостра полемічність, 
орієнтація на дискусійний характер оповіді, 
сугестивність словесної тканини, визначаль-
на оптимальна рецепція “автор–читач”. Запе-
речення будь-якої стандартизації у вибудові 
ідейно-художньої цілісності творів у жод-
ному разі не порушує традиції українсько-
го публіцистичного слова, яка, вплітаючись 
в індивідуальну манеру Євгена Сверстюка, 
породжує яскравий новаторський стиль, що 
ідентифікується на всіх рівнях есеїстичної 
системи: тематико-проблемний, мовний, 
сюжетно-композиційний, образний. Остан-
ній є виразником неповторної самобутності 
поета-публіциста.

У контексті творчості і громадської ді-
яльності шістдесятників публіцистика Євге-
на Сверстюка ідентифікується провідною в 
філософсько-світоглядній, морально-етичній, 
естетично-художній парадигмі. Метафорична 
інформативність публіцистики митця розгор-
тається насамперед у площині концептуаль-
них констант дисидентського руху 60-х років 
ХХ століття, а саме: ліберально-опозиційна 
громадська позиція,  гуманістична рефлексив-
на інтенція, релігійно-моральний імператив,  
патріотична принциповість. Л. Тарнашинська 
зауважує: “Відштовхуючись від національних 
реалій, вгрузаючи в силу «земного тяжіння», 
або, кажучи Стусовими словами, «під соло-
ний спів земного притягання», пориваючись 

до космічних висот і таємниць, долаючи силу 
інерції та не меншу силу спротиву, через влас-
ні болючі відчуття й проби духу шістдесятни-
ки шукали з-поміж себе <…> «іншу людину», 
своїми словесними засобами підносячи її до 
«категорії творчої сили»” [9, с. 66]. У цих 
безкомпромісних поривання дисидентсько-
го сумління Є. Сверстюк ідентифікує чинник 
девіації соціокультурної екзистенції україн-
ства – “блудний син”, який стає наскрізним, 
концептуальним стрижнем, головним актан-
том “експресивного есе” публіциста. Саме 
цей психологічно-культурницький феномен, 
окреслений сугестивною мовою текстів мит-
ця – прототип “нової людини”, яку так палко 
плекала тоталітарна система: “Від самого по-
чатку користь і страх перейменовано на вір-
ність і ідейність. Отже, блудний син одразу 
міг скласти екзамен на моральну стійкість. 
Гіпноза імперії стала синонімом офіційного 
патріотизму. Безрідний імперський шовінізм 
мав усі переваги над росіянином з розвине-
ним почуттям національної гідності: гідність 
заважає. Блудний син став позитивним геро-
єм часу” [7, с. 55]. У цьому публіцистичному 
образі-типі кодифікуються принципові по-
зиції деморалізаторської політики радян-
ської ідеології: нігілізм, релятивізм, зречен-
ня, етнічна культурна “безликість” соціуму, 
пропаганда масовізму, “хорового” мислен-
ня. Таку саму позицію підтримує І. Коше-
лівець у контексті дослідження творчості 
Є. Сверстюка: “Цей тип блудного сина, що 
загрожує загибеллю нашій молодій держа-
ві, довгі роки плекався в імперії, особливо 
ж інтенсивно за останні три чверті століття 
в совєтчині. <…> Знали вони й те, що ви-
плекання безликого “советского человека” 
можливе лише через убивство національ-
них культур, що називалося “викоріненням 
пережитків минулого в свідомості людей” 
і означало вбивство історичної пам’яті на-
роду, руйнування й перетворення на зерно-
сховища храмів, примус забути рідну мову, 
пісню, звичаї, обряди” [5, с. 91]. 

В есеїстиці Є. Сверстюка конститутив-
ним виступає образ автора, котрий мислить, 
мотиваційне концептуальне ядро якого роз-
кривається через детермінацію пізнаваної 
ним соціокультурної екзистенції, самоаналіз 
та самопізнання, при цьому, як стверджує 
М. Кім, в майстерності публіциста “найбіль-
ше цінується здатність автора об’єднувати 
раніше осягнені факти та враження з новими, 
знаходячи при цьому суттєві взаємозв’язки 
між ними, що допомагає не тільки погли-
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бити розуміння того або того описуваного 
журналістом явища, але і відкрити нові гра-
ні об’єкта, що вивчається. У цьому сенсі по-
няття можуть стати семантичною складовою 
авторського «я»” [4, с. 114]. Національна сві-
тоглядна своєрідність авторської мисленнє-
вої публіцистичної константи проявляється 
в системі архетипних семіотичних концеп-
туальних конструкцій, які ідентифікують-
ся на всіх тематико-проблемних підрівнях 
ідейно-художньої публіцистичної цілісності 
творчості Є. Сверстюка: релігійному, соціо-
культурному, мистецькому, політичному, фі-
лософському. Це номінації “Бог”, “істина”, 
“слово”, “собор”, “храм”, “любов”, “свобода”, 
“краса”, “добро” тощо – ґенетично закодо-
вані чинники ідеальної світобудови, система 
ідей-феноменів, які наділені енергетикою 
перетворення процесу “пізнання себе” у “віч-
ний” інстинкт конструювання істинної сус-
пільної екзистенції: “У відповідь Заходові 
на його дотримання традиційного обов’язку 
й закону ми маємо виконати свій обов’язок: 
повернутися лицем до правди. Нині правда 
потрібна всім: попереду прірва. Нині людина 
ввійшла в смугу великих випробувань свобо-
дою – посеред розмитих принципів. Щораз 
важче дається людині гідність і справжність. 
Одна річ знати правду, інша річ – жити 
правдою… Цей подвиг повернення до прав-
ди можливий тільки на хвилі повернення до 
Бога… Без Бога – правда, честь і сама особа 
не потрібні” [6, с. 147]. Автор моделює публі-
цистичну образно-документальну дійсність, 
у формуванні якої первинну роль виконує 
етноментальна диференціація світопізнан-
ня, релігійно-християнський субстрат будо-
ви Всесвіту. Є. Сверстюк в ідейно-художній 
системі публіцистики компілює всі ці етично-
моральні максими, своїми творчими пори-
ваннями стверджуючи істинність їх крис-
талізації у свідомості кожного індивіда та в 
структурі соціокультурного життя нації: “У 
кожному з цих творів – чи то критична стат-
тя, чи поетична медитація – всюди яскраво 
відсвічує особа автора.  Непоправний роман-
тик та ідеаліст, в якому раз-у-раз спалахують 
життєдайні іскри високого донкіхотства, він 
завжди на боці того казкового Івана-дурня 
з його “Казки про Іванову молодість”, який 
кінець-кінцем виявляється мудрішим і кон-
структивнішим за своїх розумних братів з 
їхнім повзучим практицизмом. Та водночас 
– нещадний критицизм, роз’їдання штампів, 
знищення іронією того, що заслуговує на таке 
знищення. І тут-таки – учительна тенденція, 

настійне прагнення повести за собою думку 
й душу людини, спонукати її відірватися від 
“корита” в ім’я високих істин. Його думка за-
вжди обертається навколо ключових цінніс-
них проблем нашого духового буття. Правда 
і облуда, вірність і зрада, цільність і роздво-
єність, гідність і пристосовництво... Свобода 
думки, духу й чину. Людська і національна 
гідність...” [6, с. 16]. 

Авторське “я” зазнає послідовної поети-
кальної метаморфози і перетворюється на об-
раз соборного “ми”, котрий не приховує або 
коректує морально-вольову малість творчої 
особистості митця, а оптимізує ефективність 
та дієвість публіцистичного артефакту. Від-
повідно публіцистика Є. Сверстюка наділена 
глибинною внутрішньою взаємодією з чита-
чами, що виявляється в різних формах: авто-
ритетного виокремлення значимого факту, 
риторичної діалогізації тканини твору, ви-
ведення “назовні” безпосереднього процесу 
аналітики тощо.

У такій вибудові образної тканини  публі-
цистичного дискурсу Є. Сверстюка проявля-
ється жанрова специфіка його артефактів – 
“філософсько-медитативне” есе. Як зазначає 
Н. Іванова, “вочевидь, такий твір має “діяча”, і 
це – автор; його чуттєво-ментальна дійсність – 
подієва дійсність есею. При цьому від есею не 
можна чекати “об’єктивного” чи спонтанного 
зображення авторських роздумів, синхрон-
ного з моментом їх виникнення. Попередня 
редакторська селекційна робота есеїста над 
своїм твором виказує лише те, що ці роздуми 
та переживання – завжди багатші за можли-
вості їх вираження – стають естетично осмис-
леним матеріалом літературної творчості, 
побудови літературно-художньої історії” [3, 
с. 20]. Первинним у структуруванні есеїстич-
ного твору виступає мисленнєвий модус, тобто 
інтелектуально-духовний чинник світоглядної 
орієнтації творчого акту публіциста. У цьому 
багатоаспектному розкритті дійсності засоба-
ми жанротворення есе конструюється “ланд-
шафт із образів, асоціацій, навіть побічних ілю-
стративних історій, риторичних фігур, натяків 
і передчуттів змісту” [3, с. 22], концептуальний 
стрижень якого каталіктується аргументацій-
ним інструментарієм митця-публіциста. Дефі-
ніція “текст ідей” якнайповніше характеризує 
образотворчу площину полеміко-художнього 
доробку Є. Сверстюка. Таким чином, будь-
який різновид публіцистичного образу на 
сторінках його творів у процесі рефлексивно-
сприйняттєвої метаморфози перетворюється 
на “концепт”:
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• мотив (“образ, спільний для декількох 
творів чи групи творів (закріплення образної 
інформації, що сягає кордонів конкретного 
твору)” [1, с. 38]): правда, собор, бог, істина, 
традиція, рідний край, сумління, кордон, сво-
бода, закон, любов, добро тощо;

• топос (“образ, характерний для цілої 
культурно-інформаційної системи певно-
го періоду” [1, с. 38]): “шевченківська мате-
рія”, “дорога сили”, “діти розореного дому”, 
“блудні сини України”, “вавилонська вежа”;

• архетип (“виявляє найбільш постійні 
інформаційні ознаки-системи, що пронизу-
ють усю художню свідомість від міфології 
до сучасності; сталий інформаційний фонд 
сюжетів-систем, що передаються з покоління 
в покоління” [1, с. 39]): образи гори, ріки, ка-
міння, коріння, Дух, Абсолют тощо.

Тексти Є. Сверстюка вирізняються своє-
рідною документальністю. Суб’єктивація ав-
тора в тканині артефактів, концептуально 
виправдана автобіографічність зумовлює пое-
тикальну ідентифікацію в тематико-проблемній 
субструктурі системи образів-фактів. Але 
навіть за гострої, яскравої документаль-
ності публіцистики митця, екзистенція, ві-
дображена в ній, значно відрізняється від 
реальної. Життєві враження, почуття, дії, 
обставини в сприйнятті письменника зазна-
ють художньої трансформації. Образні ме-
таморфози об’єктивної дійсності зумовлені 
глибокою філософічністю авторського мис-
лення, самобутньою аналітикою, естетич-
ною обробкою в процесі типізації фактів, 
асоціативною фрагментарністю в побудові 
сюжетно-композиційної лінії публіцистич-
ного тексту. Таким чином, образ-факт у твор-
чості Сверстюка “оздоблюється” символічним 
змістом, їхня семантика “одухотворяється” 
новими метафоричними смислами. 

Метафорична тропіка Є. Сверстюка є не 
лише прикрасою чи орнаментом художньої 
тканини тексту, а й виступає репрезентантом 
специфічного мислення, яке органічно компі-
лює в собі систему атрибутивних образів та 
яскравої образності. У публіцистиці добача-
ємо своєрідну художність (поетичність), яка 
виявляється через широке використання спе-
цифічних метафоричних комплексів, що в ін-
шому контексті ідентифікувалися б як ліричні 
авторські відступи, наповнені філософською 
візуалізацією публіцистичної ідеї, глибин-
ним національно-екзистенціальним аналізом 
стрижневого текстового конфлікту. Зокрема 
концептуальною та структуральною широтою 
таких “арабесок” вирізняється есе “Собор у 

риштованні”. Наскрізна метафора-фокус со-
бор у різних рамках-контекстах імпліцитно 
витворює ідейні домінанти, що групуються в 
концепційні значеннєві кола, наприклад, іс-
тина, дух, розум, мораль, нація, свідомість, 
людина, пам’ять: “По-старому височать на 
землі великі пам’ятники духу – собори, об-
рамлені витягнутими вгору спорудами нового 
віку техніки. По-старому неспокійна людина 
хапається клаптика теплої землі й високого 
неба, щоб відчути точку опори, щоб знайти 
на мить саму себе і спробувати щось у собі 
осягнути” [6, с. 35]; “Обвітрений, битий до-
щами, припорошений пилом віків стоїть наш 
стародавній собор у павутинні риштовання, 
як жива пам’ять віків. А під ним усе “живе… 
умирає… одно зацвіло, а друге зав’яло, навіки 
зав’яло…”. І, може, тільки його не заносить 
вітер часу пожовклим листям того, що одцві-
ло” [6, с. 95]. Подібні комплекси виступають 
структуральним цілим, оскільки лише  в та-
кій семантичній єдності викристалізовується 
тематична й емоційна стабільність публіцис-
тичного дискурсу. Стрижневим конститу-
ентом цих багаточленних метафор є повтор 
різнооформлених, але тематично споріднених 
стилем засобів, що функціонують у ролі лейт-
мотивів та наскрізних тем, а центри образно-
асоціативного поля (зокрема собор) містять 
концептуально вагому інформацію як най-
більш частотні та семантично стійкі елементи 
в метафоричній конструкції. Публіцистика 
митця-“дисидента” вирізняється ґрунтовною 
хронотопною історичною аргументацією, яка 
знаходить свою поняттєво-образну концен-
трацію в специфічній конструкції метафори: 
“Плюралізм нині реалізує всі нинішні форми 
свідомості, а в тому числі й таку, яка в після-
воєнній Німеччині була визнана злочинною. 
Причетність до комунізму з його антихрис-
тиянською теорією і беззаконною практи-
кою нині не стає предметом моральної оцін-
ки. Його зрікаються не так з моральних, як 
з кон’юнктурних міркувань. Через це перехід 
від комуністичної фразеології до христи-
янського фарисейства проходить плавно, 
обминаючи острів душі, обминаючи почут-
тя сорому й сумління. Усе це загроза для ду-
ховних вартостей нашого дня: вони можуть 
бути прийняті лише формально” [6, с. 354]; 
“Полтавська розв’язка підірвала духовну 
міць України, знищила й розвіяла її найкра-
щі сили і повернула її обличчям до грубого й 
жорстокого ворога – царя, що виступав під 
личиною доброго батька і друга” [6, с. 228]. 
Автору завдяки влучному використанню ме-
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тафоричного модусу публіцистичного об-
разотворення вдається сфокусувати увагу 
реципієнта на віхових аспектах конфліктної 
ситуації та актуалізувати його інтелектуаль-
ний фактаж.

У своїй публіцистичній творчості Є. Свер-
стюк широко використовує метод моделюван-
ня, результатом якого є витворення гіпоте-
тичних ситуацій, заснованих на діалектичній 
єдності об’єктивного й естетичного освоєння 
дійсності. Конструкція моделі як системи 
елементів, що за схожістю відтворює “оригі-
нал” і заміщує його в пізнавальному процесі, 
в авторському суб’єктивному представленні 
збагачується образним асоціативним змістом: 
“Десь на щедрінському острові така епідемія 
означала б заглохле життя кількох поколінь 
і небагато значила б для решти світу. Але тут 
велика країна, зв’язана системою сполучених 
посудин із рештою світу – в епоху духовного 
ослаблення людства. Недуга визріла і пере-
кинулася на державні організми, отруєні ат-
мосферою довгої війни, звичні до газардових 
спроб насильного вирішення життєвих про-
блем, які розв’язуються віковим плеканням 
добрих начал. Героєм віку став вільний від 
релігії і християнської традиції зухвалий по-
велитель мас, геній безоглядної гри в найвищі 
ставки, не забезпечені нічим, крім одразу всіх 
цінностей світу…” [7, с. 40]. “Образи-моделі” 
[8] у творах Сверстюка виконують функцію 
аналітичних прогнозів, філософських візій, 
імовірних розв’язок  публіцистичних конфлік-
тів, базованих на соціокультурній реальності.

Своєрідний логіко-емотивний субстрат 
публіцистичного дискурсу Є. Сверстюка ре-
алізується через конструювання “образів-
концентратів” [8], які здобувають афорис-
тичний характер, безпосередньо побутуючи в 
лінгвальній соціальній екзистенції. У резуль-
таті мисле- та словотворчості нові образні ба-
гатоаспектні концепти давно відомих понять, 
породжені на сторінках творів публіциста 
(істина, Абсолют, духовість), стали новою 
віхою в розвитку суспільної думки. Такою ма-
нерою метафоричного структурування публі-
цистичного “мислеобразу” автор художньо 
вуалює пряму номінацію, надаючи їй ново-

го, уже майже афористичного звучання, ка-
талізуючи її ідейне й телеологічне звучання, 
апелюючи до інтелектуально-духовної сфе-
ри реципієнта, його асоціативно-образного 
мислення.

Таким чином, Євген Сверстюк на сторін-
ках свого публіцистичного дискурсу стає не 
просто автором чи суб’єктом висловлювання, 
а будівничим нової естетично-духовної, со-
ціально значущої реальності. Кожен образ в 
системі публіцистичного світотворення пись-
менника є еманацією його морально-етичної, 
вірувальної, інтелектуальної, етно-ментальної 
парадигми. У складно змодельованій метафо-
ричній формі полеміко-художньої образнос-
ті майстра проектується культурна, соціаль-
на, психологічна, національно зорієнтована 
дійсність як автора, так і реципієнта.
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Вікна – очі будинків. Певно, так писали ба-
гато поетів, і нині сказати так – анітрохи 

не оригінально, але й справді: вікна – мов очі. 
Великі,  маленькі; квадратні, у формі трапеції; 
прості, з оздобленням; із звичайним склом, з 
вітражами – вікна надають фасадові будинку 
певного виразного образу, як очі індивідуалі-
зують обличчя. І як ми безумовно пам’ятаємо 
очі людини, зберігаючи в пам’яті її лице, так 
і мислений образ будинку неодмінно включає 
уявлення про вікна.

Про життєрадісні, веселі очі можна мета-
форично сказати, що вони світяться – о тем-
ній порі вікна теж випромінюють світло, і не 
лише буквально: надією на тепло, добробут, 
спокій, щастя є те світло для зморених, зли-
денних, стражденних, зневірених.

Хоч тонкі й прозорі, вікна надійно за-
хищають будинок від усього ворожого, що 
є назовні: вітру, холоду, спеки, дощу, снігу, 
граду, туману, диму. Водночас вікна пропус-
кають всередину життєдайне сонячне світло 
– найтонший з-посеред інших трьох основ-
них елементів – землі, води, повітря, що на 
них засноване життя. Тож вікна – наймагіч-
ніші компоненти сучасних спрофанізованих 
осель, навіть якщо ми забули це помічати. Ві-
кна не лише відокремлюють нас від світу, й а 
поєднують із ним.

Вікна – безумовні лідери в поліфункціо-
нальності серед усіх складників будівлі. Вони 
прагматично захищають будинок, естетично 
оздоблюють його, містично об’єднують із сві-
том, а також – багато розказують про меш-
канців. Кількість і розмір вікон завжди були 
символічним показником статків господаря. У 
давнину власники будинків мали сплачувати 
податки за вікна на фасаді,  і гоноровиті багатії 
не скупилися викладати срібні та золоті монети 
за свої вікнасті кам’яниці. Для простих людей 
дорого було навіть просто засклити раму, тож 
скляні шибки були предметом гордощів і (не 
без того) заздрощів. Та й зараз: що більші вікна 
– то дорожче опалювати дім, то заможнішим 
мусить бути господар.

Але не розмір, а чистота вікон є найви-
разнішим показником душевного стану і ду-
мок людини. Люди хворі, пропащі, зневірені, 
втомлені не зважають, що мають вікна брудні. 
Люди енергійні, життєрадісні, сповнені сна-

ги, оптимістичні не забувають турбуватися 
про те, щоб вікна виблискували чистотою.

Очі розкривають душу людини; вікна – 
душу дому і людини, яка живе в ньому.

Магія вікон у тому, що вони показують 
світ людині і людину світові. Вікна виявляють 
певну частину довкілля, котру виділяють лю-
дині. Визираючи назовні, ми бачимо не весь 
світ, а певний його куточок, окремий ракурс 
– обрамлений вікном. Спершу ми обирає-
мо вікна, а потому вікна вибирають, що нам 
бачити. Ті, хто погляне з вулиці на вікна, ба-
гато дізнається про нас: прості чи новомод-
ні фіранки, класично білі чи ядучі фіолетові 
рами, квіти чи папери на підвіконні. У цьому 
відношенні вікна розказують не лише про 
індивідуальні особливості, а й про культур-
ні константи. Так, перебуваючи у Швеції, я 
жодного разу не бачила, щоб на підвіконні 
були навалені папки, книги, іграшки: там сто-
ять невеликі, скромні, охайні, переважно білі, 
рідше ніжних пастельних кольорів, одна чи 
дві свічі, лампи або квітки. Уявіть собі, як це 
гарно: ви йдете вулицею – байдуже, чи в сто-
лиці, чи в маленькому містечку – і майже на 
кожному вікні споглядаєте дві сріблясто-білі 
свічі, дві білосніжні орхідеї, дві молочно-білі 
лампи… У своїй сукупності вони створюють 
напрочуд гармонійний ансамбль. І такі пред-
мети є не лише втіленням збалансованості 
як питомої риси шведської ментальності, а й 
щирого альтруїзму – ці красиві свічі, витон-
чені орхідеї, пропорційні лампи ввечері, коли 
всі збираються вдома, закриті шторами: вони 
не стільки для себе, скільки для інших.

Не можу оминути тут враження від ще 
однієї культури – всепроникної, нав’язливої 
– американської. У Сполучених Штатах, де 
щастя людини визначається її успішністю в 
житті, успіх вимірюється тим, чи є у твоєму 
офісі вікно. Дрібні менеджери, прості викла-
дачі працюють у приміщеннях без вікон (так, 
суцільна економічна доцільність при про-
ектуванні та побудові й шалене збереження 
коштів при експлуатації!) – і лише керівники 
вищої ланки та заслужені професори насоло-
джуються такою розкішшю, як вікна.

… у тому останньому домі, що в ньому 
кожного з нас заб’ють наглухо, немає вікон. 
Вікна – свічада життя. 

Тетяна Луньова

ВІКНА
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Ніна Лаврентіївна Іваницька – доктор фі-
лологічних наук, професор, Відмінник 

народної освіти, Заслужений працівник на-
родної освіти України, Почесний працівник 
Вінницького державного педагогічного уні-
верситету імені Михайла Коцюбинського, за-
відувач кафедри германської і слов’янської 
філології Інституту іноземних мов ВДПУ, 
член експертної комісії з мовознавства ВАК 
України та спеціалізованої вченої ради із за-
хисту кандидатських дисертацій зі спеціаль-
ності 13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти (м. Вінниця), рецензент наукових ви-
дань і навчальних посібників, автор новітніх 
наукових курсів “Міжмовне зіставлення ді-
єслівного вираження категорії «процесуаль-
ність»”, “Міжмовне зіставлення іменникового 
вираження категорії «предметність»”, “Ви-
користання алгоритмів у науково-дослідній 
роботі студентів-філологів”, “Однослівна 
номінація процесуального денотата в укра-

їнській та англійській мовах”, керівник кан-
дидатських дисертацій, магістерських робіт, 
держбюджетних тем. 

Як науковець, педагог, непересічна, творча 
особистість, як громадянка України, як жінка 
(дружина й мати) – вона реалізувалася вповні 
і сьогодні, переступаючи межу ясного ювілею, 
має на що оглянутися й чим пишатися.

А починалася свідома життєва стежина 
ювелярки колись буденно, зовсім бідово, сло-
вом, так, як у всіх.

…Допитливі, відкриті оченята тендітної 
дівчинки позирають з печі. Саме там при ка-
ганці маленька Ніночка вчила уроки взимку. 
А влітку, обробляючи з ненькою норми кар-
топлі й буряків чи випасаючи з татом коней, 
мріяла про світи – великі, невідомі, далекі від 
рідних Городищ… Про міста, науку й техніку 
з підручників… І так хотілося їй прочитати 
ще одну книгу, увібрати в себе нові картини 
життя, не відчуті досі емоції, що… коні розбі-
галися або заходили в шкоду. Та незважаючи 
на іронічні витівки долі, в маленькій світлій 
голівці з кожним днем утверджувалося праг-
нення пізнавати. Знання і праця стали домі-
нантою єства тієї далекої дівчинки з косичка-
ми на все життя.

…Розумні, сяючі, пройняті жагою новиз-
ни очі десятикласниці-медалістки. 

Природно, що серйозна, з ґрунтовни-
ми знаннями Ніна не лише хотіла навчатися 
далі, а й учити, тому її наступною життєвою 
сходинкою після школи став Черкаський дер-
жавний педагогічний інститут.

Щедро обдарована студентка захоплено 
опановувала фонетику й словотвір, лексику й 
граматику рідної та англійської мов, засвою-
вала методику викладання, у наукових студі-
ях сміливо проектувала відоме в невідоме, за-
гальне в часткове, ідеальне в раціональне. 

Креативність, дисциплінованість, завзяття, 
які в роки студентства вибороли для відмінниці 

Людмила Коваль

У ВИРІ ПРАЦІ
З нагоди ювілею Ніни Лаврентіївни Іваницької

Ніна Лаврентіївна Іваницька, доктор філологічних 
наук, професор Вінницького державного педагогічного 

університету імені М. Коцюбинського
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Ніни Ковбаси Ленінську стипендію, у період 
учителювання стали живильною артерією, 
яка допомагала вчительці англійської мови, 
що працювала в дві зміни й у вечірній школі, 

йти шляхом найактуальніших, найновіших 
методичних шукань. Дарма що завантажена 
вище голови, дарма, що погляд “обарвлюють” 
блакитно-сірі тіні, – інтерес вселенського 
розгону володіє нею.

Добре запам’ятали цей нестримний по-
тяг до пізнання і в її черкаській Альма-матер 
– запросили на роботу й відрядили до аспі-
рантури Київського педагогічного інституту 
імені Максима Горького. Ось там уже …душа 
раювала: батьківська мудрість і виваженість 
наукового керівника М. А. Жовтобрюха, до-
свід і талант академіка В. М. Русанівського, 
професорів А. П. Медушевського, В. С. Пе-
ребийніс, неосяжність інформаційного про-
стору центральних бібліотек, доступність 
методичних інновацій та масштабність сто-
личного світогляду… І за кілька років по-
тужний інтелектуально-емоційний фонтан 

із легкістю виніс кандидатську дисертацію, а 
з нею – наукову статечність, авторитет і на-
правлення на роботу у Вінницький держав-
ний педагогічний інститут.

Добрі, ніжні, турботливі… Це очі чолові-
ка Ніни Лаврентіївни – Бориса Герасимовича 
Іваницького, котрий поглядом супроводжує 
кохану дружину…

Він і вона, два кандидати наук, філоло-
гічних і фізико-математичних, сорок років 
тому ступили на родючу вінницьку землю і з 
того часу в чотири руки пишуть дисертацію 
життя, двома, безсумнівно, найголовніши-
ми розділами якої є їхні діти – Володимир і 
Наталя. Вишуканість матері, мужність бать-
ка, їх спільна жага до знань, родинні тради-
ції – усе це, помножене на час, в перспективі 
дасть твірну: чотири кандидати наук у сім’ї 
Іваницьких!

А поки що Вінницький край гостинно зу-
стрів молодого, перспективного вченого поса-
дою старшого викладача кафедри мовознав-
ства педінституту. Працювала, як завжди, 

творчо, фундаментально, не покладаючи рук. 
Доцент,  старший науковий співробітник, де-
кан філологічного факультету, проректор із 
наукової роботи, завідувач кафедри україн-
ської мови – це ті надійні кроки, якими зрос-
тала кар’єра Ніни Лаврентіївни. Секрет її 
успіху – в професіоналізмі, глибині, невпин-
ному пошуку, а ще в любові… В любові до ро-
боти, до життя, до людей, до слова… 

А слово для Ніни Лаврентіївни особливе: 
не тільки засіб взаєморозуміння, але і об’єкт 
осмислення. Пропорційність звукової обо-
лонки й семантичного вмісту, ступінь значен-
нєвої наповненості, синтаксична реалізація 
слова заполонили мисленнєву діяльність її як 
ученого, а згодом матеріалізувалися доктор-

Після захисту кандидатської дисертації
Н. Л. Іваницької та В. В. Жайворонка. 1969 р.

А тепер діти вже дорослі. 1975 р.

Дякую Богові, що ти є!
Із чоловіком Борисом Герасимовичем Іваницьким
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ською дисертацією, яка пліч-о-пліч прийшла 
з високими фаховими визнаннями, які ще-
дрим дощем зросили ґрунт її діяльності.

Пізнання, погляд, слово – це той цикліч-
ний трикутник, результатом безперервної 
діяльності якого став 
в’юнкий ланцюг науково-
го набутку Ніни Лаврен-
тіївни: три монографії, 
двадцять два посібники, 
сто вісімдесят статей, де-
сятки рецензій на авто-
реферати й дисертації, 
створення регіонального 
граматичного центру, ор-
ганізація багатьох конфе-
ренцій, семінарів, круглих 
столів, підготовка семи 
кандидатів наук… Усе 
бездоганно… В інтерпре-
тації Ніни Лаврентіївни 
будь-що – мовознавство, 
методика, їх симбіоти з 
інформатикою, статис-
тикою, народознавством, 
літературою, екологією – 
стає вибуховою сумішшю, концентрати якої 
розповсюджуються теренами не лише Украї-
ни, а й зарубіжних країн – Росії, Польщі, Бі-
лорусі, Чехії.

Толерантно, з материнською турботою й 
ніжністю думка і серце професора Іваниць-

кої плекають студентську аудиторію... Скіль-
ки мала їх – навчальних, наукових, життєвих 
майстер-класів! За десятки років діяльності 
тисячі людей обігріла теплом аквамарину 
своїх очей, сотням прищепила інтерес до 

пізнання, десятки провела попід арку на-
уковості. Проте втоми не має, навпаки: сьо-
годні вона – енергійна, сучасна, відкрита 
до нового заглиблення в терени філології й 
космосу людського буття!..

ЖИТТЄПИС Н. Л.  ІВАНИЦЬКОЇ
В ДАТАХ І СВІТЛИНАХ

04. 01. 1940 р. – народилася в с. Городище 
Менського району Чернігівської області.

1962 р. – закінчила Черкаський держав-
ний педагогічний інститут.

1962–1967 рр. – учитель англійської мови 
Понорницької середньої школи Чернігівської 
області.

1967–1970 рр. – аспірантка кафедри укра-
їнської мови Київського педагогічного інсти-
туту імені Максима Горького. 

1970 р. –  захист кандидатської дисертації.
Із 1970 р. працює у Вінницькому держав-

ному педагогічному інституті (старший ви-
кладач, доцент, старший науковий співробіт-
ник, професор кафедри української мови).

1971 р. – виступає як співавтор моногра-
фії “Синтаксис словосполучення і речення”. 

1976–1981 рр. – декан філологічного фа-
культету.

1982 р. – посібник із грифом МОН Украї-
ни “Вивчення членів речення в 4–8 кл.”.

У Полтаві. Доц. Яценко І. І., Іваницька Н. Л., проф. Жовтобрюх М. А.,
проф. Ковалик І. І., доц. Паното, проф. Дудик П. С. та ін.

1997 рік. У рідній школі
с. Синявка Менського р-ну Чернігівської обл. 
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1982 р. – посібник “Алгоритми на занят-
тях з мови у вузі: Посібник для студентів”.

1985 р. – захист докторської дисертації.
1986 р. – монографія “Двоскладне речен-

ня в українській мові”.
1986 р. – отримала звання професора. 
1986–1995 рр. – проректор з наукової ро-

боти.
1989 р. – посібник із грифом МОН Украї-

ни “Синтаксис простого речення: Складні ви-
падки аналізу”. 

1990 р. – отримала звання Відмінника на-
родної освіти УРСР.

1990–1995 рр. – керувала держбюджет-
ною темою “Розробка та впровадження но-
вих (комп’ютерних) технологій у навчальний 
процес”.

1992 р. – співавтор посібника “Українська 
мова. Фонетика: Посібник з комп’ютерним 
забезпеченням: Для індивідуальної самостій-
ної роботи студентів”.  

1993 р. – виступила співавтором посібни-
ків “Українська мова. Фонетика. Графіка: Ди-
дактичні ігри з комп’ютерним забезпеченням 
“Україночка”: Посібник для школи”, “Укра-
їнська  мова. Частини мови: Програмовані 
завдання для індивідуальної та самостійної 
роботи: Посібник з комп’ютерним забезпе-
ченням для школи”, “Українська мова. Мор-
фологія. Іменник. Прикметник (Правопис 
орфограм): Програмовані завдання для інди-
відуальної та самостійної роботи: Посібник 
з комп’ютерним забезпеченням для школи”, 
“Українська мова. Морфологія-1: Програ-
мовані завдання для безмашинного контролю 
знань”, “Посібник з комп’ютерним забез-
печенням для вивчення української мови в 
загальноосвітній школі”, “Українська мова. 

Фонетика. Графіка: Пакет ігрових програм 
“Україночка”, “Українська мова. Фонетика: 
Пакет контролюючих програм для школи”, 
“Українська мова. Морфологія. Части-
ни мови: Пакет навчально-контролюючих 
програм для школи”, “Українська мова. 
Морфологія. Частини мови: Пакет програм 
«Екзаменатор»”.

1994 р. – опублікувала посібники “Укра-
їнська мова. Комп’ютерні технології вивчен-
ня мови (алгоритми, програмовані завдання): 
Посібник із спецкурсу”, “Українська мова. 
Морфологія: Збірник тестів. Посібник для 
школи”.

1994–1995 рр. – наукові проекти “Україн-
ська мова. Фонетика. Графіка” та “Українська 
мова. Алгоритми і програмовані завдання” 
визнані кращими в конкурсі, організованому 
МОН України та Міжнародним фондом “Від-
родження”.

1995 р. – посібник “Не ламай калину, не 
стріляй у птаха: Тематично згру-
повані тексти на екологічну те-
матику: Посібник з української 
мови для студентів, учителів та 
учнів”.  

1995–2005 рр. – завідувач 
кафедри української мови Ві-
нницького державного педаго-
гічного інституту. 

1996 р. – посібник “Українська 
мова. Будова слова: Цікаві завдання 
та ігри: Посібник для 5 кл.”

1997 р. – отримала звання 
Заслуженого працівника народ-
ної освіти України. 

1999 р. – виступила співавто-
ром посібників із грифом МОН 
України “Українська мова. Будо-Вінниця, 2002 р. Після наукової конференції

З учнями. Граматична школа проф. Н. Л. Іваницької
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ва слова. Вправи та завдання: Посібник для 5 
класу”,  “Українська мова. Синтаксис: Вправи 
та завдання: Посібник для 7–9 кл.”

1999 р. – посібник “Теоретичний синтак-
сис української мови: формально-граматична 
структура простого речення. Члени речення. 
Посібник для аспірантів, магістрів, студентів 
старших курсів”. 

2000 р. – співавтор посібника з грифом 
МОН України  “Українська мова. Морфоло-
гія: Вправи та ігри: Посібник для 6–7 кл.”

2000–2010 рр. – член спеціалізованих вчених 
рад із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – україн-
ська мова (Інститут української мови НАН 
України (м. Київ)), м. Харків, м. Кіровоград. 

2001 р. – посібник “Формально-грама-
тична та семантико-синтаксична структура 
простого речення: Тексти лекцій: Посібник із 
спецкурсу”. 

2002 р. – посібник “Теоретичний синтак-
сис української мови. – Ч. І.”

2003 р. – посібник “Наукові основи ви-
вчення синтаксису простого речення. Посіб-
ник із спецкурсу (Тексти лекцій)”.

2002–2004 рр. – керувала держбюджет-
ною темою “Актуальні проблеми граматики 
української мови”.

2004 р. – відзначена як Почесний праців-
ник Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського. 

2004 р. – посібник  “Формально-грама-
тична та семантико-синтаксична структура 
простого речення: Тексти лекцій: Посібник із 
спецкурсу”.

2004–2006 рр. – керувала держбюджет-
ною темою “Абсолютивно-релятивні параме-
три повнозначних слів української мови”.

Із 2005 р. – професор  кафедри методики 
філологічних дисциплін.

2005 р. – перевидала посібник “Не ламай 
калину, не стріляй у птаха: Тематично згру-
повані тексти на екологічну тематику: Посіб-
ник з української мови для студентів, учите-
лів та учнів”. 

Із 2005 р. – член спеціалізованої вченої 
ради із захисту кандидатських дисертацій 
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (Вінниця).

Із 2006 р. – член експертної комісії з мо-
вознавства ВАК України;

2006 р. – нагороджена грамотою Вінниць-
кої обласної державної адміністрації та об-
ласної ради;

2006 р. – виступила співавтором посіб-
ника “Українська мова. Дидактичні ігри з 
комп’ютерним забезпеченням “Україночка”: 
Електронна версія посібника для школи”.

2006–2008 рр. – керувала держбюджет-
ною темою “Абсолютивно-релятивні параме-
три повнозначних слів української та англій-
ської мов і структура речення”.

2007 р. – посібник “Повнозначне слово в 
його проекції на денотат. Посібник для аспі-
рантів, магістрантів, науковців-філологів”. 

2007 р. – нагороджена Почесною грамо-
тою Міністерства освіти і науки України. 

Із 2008 р. – завідувач кафедри роман-
ських та слов’янських мов. 

2008 р. – посібник “Статистика в мові і для 
мови: Посібник для аспірантів, магістрантів, 
науковців-філологів, студентів”. 

2008 р. – співавтор посібника “Англійські 
автосемантичні дієслова та їхні українські 
відповідники: Короткий словник-довідник”.

Із 2009 р. – керує держбюджетною темою 
“Повнозначні слова української мови: семан-
тика, функції”.

2009 р. –  “Сучасні теорії категорійної гра-
матики в лінгводидактиці. Посібник для на-
уковців, аспірантів та студентів-філологів”.

З колегою професором А. Д. Ткаченком

Батьківська хата і стара яблуня в рідному с. Городище
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Стаття презентує основні критерії 
поділу номінації на типи в сучасному мово-
знавстві. 

Ключові слова: номінація, тип і спосіб 
номінації, критерій номінаційного поділу, ба-
гатовекторність номінаційної типології.

Сучасний стан номінативних досліджень 
вирізняється наявністю значної кількос-

ті класифікацій типів (видів, способів) номі-
нації. Така кількість типологій пов’язана з 
різновекторністю критеріїв поділу номіна-
тивних одиниць на типи, види або способи. 
Незважаючи на те, що в досліджуваний пе-
ріод спостерігається зростання чисельності 
студій, присвячених вивченню типології но-
мінативних процесів,  залишається  ще не ви-
рішеним питання виокремлення способів від-
бору критеріїв для поділу номінації на типи 
чи види. Актуальність обраної теми зумовле-
на пильною увагою лінгвістів до проблеми ти-
пології номінації, відсутністю чіткої, обґрун-
тованої методики аналізу способів виділення 
номінаційних типів. Усі наявні на сьогодні 
лінгвістичні розвідки присвячені описові пи-
тань типології номінації [1; 4; 6; 9; 12; 19; 21].

Метою нашого дослідження є обґрунту-
вання  основних критеріїв виділення типів но-
мінації в сучасному мовознавстві. Відповідно 
до поставленої мети передбачено розв’язання  
таких  завдань:

– проаналізувати основні терміни на по-
значення типів номінації;

– визначити критерії, що лягли в основу 
поділу номінаційних процесів на види (типи);

– узагальнити багатовекторність номіна-
ційної типології.

Різні шляхи відбору критеріїв називання 
зумовлюють різні типології номінації. На-
приклад, критерій місця творення номіна-
тивних одиниць, який беруть до уваги деякі 
мовознавці (Н. І. Мігіріна, Т. А. Журавльова, 
А. А. Уфімцева, О. О. Тараненко та ін.), зумов-
лює три різні види номінації: “а) номінацію 
через слово і словосполучення (лексичну); 
б) номінацію через речення (пропозитивну) 
і в) номінацію через текст (дискурсивну)” [9, 
с. 96]. Окремі мовознавці цей критерій пере-
носять на врахування структурного типу 
найменування. Назвати можна за допомогою 
слів, словосполучень і фраз: пор. рос. „река”, 
„пионер”, „солистка балета”, „жена сына”, 
„тому, кто колядует”, „кто остается 
дома” [14, с. 37]. Тому вони використовують 
термін “структурні типи номінації”. Отже, 
в основі – одиниця (структура) певного рів-
ня мови (слово, словосполучення, фраза), 
за допомогою якої здійснено найменування. 
О. О. Тараненко вважає, що “слово і стійке 
словосполучення – це готові й відтворювані 
номінативні знаки мови, які співвідносяться 
з позначуваним фрагментом дійсності через 
опосередкування відповідним узагальненим 
поняттям. Вільне словосполучення і речення 
– це номінативні знаки мовлення, які співвід-
носяться з позначуваним одиничним (неуза-
гальненим) фрагментом дійсності через його 
відображення в уявленні мовця і в кожному 
акті мовлення заново створюються (комбіну-
ються) для позначення того чи іншого кон-
кретного об’єкта. Але в межах номінативних 
знаків мовлення різні одиниці постійно про-
суваються в напрямі закріплення їх як знаків 
мови (залежно від складності позначуваного 
явища і типовості його для носіїв даної мови). 

Лариса Азарова
Ганна Лепко

УДК 81’ 373

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ НОМІНАЦІЇ
В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
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Пор. Світає, гроза, біла хата, копати кар-
топлю – на відміну, напр., від „Світає, край 
неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зу-
стрічає...” (Т. Шевченко); біла сакля; копа-
ти ріпу; пор. відсутність виразних меж між 
апозитивним словосполученням як одиницею 
мовлення (парасолька-автомат) і аналогіч-
ним складеним словом (телефон-автомат)” 
[18, с. 385–386].

Лінгвісти, які досліджують термінологіч-
ні системи певних галузей,  виділяють ще один 
особливий тип найменування – запозичена 
номінація [9, с. 96]. Як відомо, запозичення 
– процес уведення до певної мови морфем, 
слів або висловів іншої мови. Запозичення є 
одним із способів поповнення словникового 
складу мови поряд зі словотворенням і креа-
цією. Чинниками запозичення є мовні контак-
ти народів на базі політичної, економічної, 
культурної, наукової взаємодії; формування 
мовних союзів одного регіону, процеси гло-
балізації, війни; розширення систем масової 
комунікації тощо. У процесі запозичення 
слово чи сполука може зберігати своє вихід-
не значення або змінювати його: перше відбу-
вається переважно під час введення реалій чи 
понять інших етносів (екзотизмів) або термі-
нів. Запозичення може бути прямим або опо-
середкованим (із мови-посередника). Напри-
клад, значна кількість запозичень потрапили 
в українську мову  через  старослов’янську 
та європейські мови-посередники. Лінгвісти 
розмежовують засвоєні мовою запозичен-
ня, що їх не усвідомлюють як такі; іншомов-
ні слова, серед яких виділяються екзотизми, 
варваризми (чужорідні в мові слова) й інтер-
націоналізми, фонд яких наявний у багатьох 
споріднених і неспоріднених мовах у вигляді 
терміносистем різних галузей науки й техні-
ки, виробництва і культури [16, с. 159]. Отже, 
з’являється ще один критерій поділу номіна-
ції – джерело появи номена. 

Відповідно до критерію призначен-
ня номінації, її комунікативної функції 
Н. Д. Арутюнова виділяє чотири функціо-
нальні типи номінації: екзистенційну, чи ін-
тродуктивну, ідентифікаційну, предикат-
ну й апелятивну [1, с. 304–350].

Екзистенційна номінація вибирається 
відповідно до тієї сфери буття, у яку вона 
вводиться. Серед екзистенційних номінацій 
переважають імена й іменні вирази таксоно-
мічного і дескриптивного типу. Екзистенцій-
на номінація легко розгортається в словесний 
портрет предмета. Базуючись на об’єктивній 
семантиці, вона може водночас приймати 

суб’єктивно-оцінні визначення, що задають 
емоційну тональність наступної оповіді.

Якщо для інтродуктивної номінації 
характерні імена широкої семантики, то 
ідентифікаційна номінація об’єкта прагне 
спиратися на його індивідуальні об’єктивні 
риси, ознаки, що виділяють даний предмет 
усередині класу. На вибір ідентифікаційної 
номінації впливає ціла низка чинників: рівень 
поінформованості адресата мови, характер 
описуваної події, яка виявляє у своїх учас-
ників визначені властивості (аспектуальна 
номінація); значення предиката, що імплікує 
наявність у суб’єкті чи об’єкті визначеної 
якісної характеристики, ставлення мовця до 
предмета, тип відношень між учасниками по-
дії (на це вказує вживання релятивних номі-
націй) і, нарешті, загальний стиль оповіді.

Вибір ідентифікаційного імені регулюєть-
ся  як прагматичними, так і змістовими чин-
никами. Якщо ідентифікаційна номінація 
відповідає тільки прагматичному завданню, 
то її зміст не виходить за межі фонду загаль-
них знань співрозмовників, тобто не несе для 
адресата мови додаткової інформації. Між 
ідентифікаційним ім’ям і предикатом зви-
чайно відсутня семантична співвіднесеність. 
Якщо ідентифікаційна номінація відповідає 
не тільки прагматичному завданню пошуку 
предмета спілкування, то її зміст знаходить-
ся у визначеній взаємодії зі змістом предика-
та. Атрибути при ідентифікаційній номінації 
або мають адитивний характер, нанизуючи 
ідентифікаційні ознаки об’єкта, або несуть у 
собі нову інформацію про описувані події чи 
момент мовленнєвої діяльності.

Предикатна номінація предмета спрямо-
вана на виявлення його істотних рис. Цілком 
занурюючись у те, що повідомляється, преди-
катна номінація загострює увагу на одній з 
ознак предмета, тим чи тим способом його 
уточнює, виокремлює й відтінює. Для цього 
використовуються визначені синтактико-
семантичні прийоми протиставлення, нани-
зування близьких за значенням імен та ін. У 
позиції звертання вживаються імена реля-
тивної семантики, що фіксують відношен-
ня між співрозмовниками або ставлення до 
співрозмовника з боку того, хто говорить. 
Визначення чи апелятив, як правило, має 
емоційно-оцінне значення. Вибір апелятива 
регулюється не тільки індивідуальними вза-
єминами співрозмовників, але й прийнятими 
в даному суспільстві соціальними стандарта-
ми [1, с. 356–357].

Для Г. В. Колшанського визначальним у ви-
діленні типів номінації також є критерій ролі 
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номенів у комунікації. Дослідник виокрем-
лює два типи номінації: лексичну (як елемент 
граматичної номінації), яка не створює самої 
комунікативної одиниці, опосередковано 
бере участь у комунікації, не становить само-
стійної категорії, і граматичну – самостійну 
категорію, що створює передумови для здій-
снення комунікативного процесу [11, с. 26].

Залежно від позначуваного об’єкта лінгвіс-
ти (Л. Г. Полякова, М. В. Федорова) виділяють 
елементну номінацію і номінацію подій. 

Елементна номінація позначає визначе-
ний елемент дійсності: предмет, якість, про-
цес, відношення, будь-який реальний чи уяв-
ний об’єкт. Номінація подій як номіната має 
певну мікроситуацію, тобто подію, факт, які 
поєднують у собі ряд певних елементів. Вона 
має форму речення, тому її ще називають 
“пропозитивною номінацією” [4, с. 257].

Описану вище елементну номінацію до-
слідниця М. В. Федорова [21,с.132] поділяє за 
критерієм кількості елементів у номені. Вона 
вказує на існування трьох основних типів но-
мінантів, отже, й трьох основних типів номі-
нації: 1) однослівних, чи монолексемних, 2) 
комплексних із виділенням серед них бінар-
них (із двох самостійних слів) і власне комп-
лексних (із більшої кількості слів), 3) описо-
вих [21, с.132].

В основу наступної класифікації  мово-
знавці (М. І. Мігіріна, І. Я. Нестеренко  та ін.)  
кладуть критерій загальноприйнятості чи 
специфічності номенів. Відповідно виділя-
ють узуальну та оказіональну номінації.

Вибір оказіональної номінації, на від-
міну від узуальної,  детермінований особли-
востями авторського світогляду, його мов-
ною/мовленнєвою компетенцією, мотивом і 
метою, контекстом, складовими тексту/дис-
курсу й іншими факторами. Використання 
в комунікації оказіональних слів привертає 
увагу адресата до способу вираження думки, 
що сприймається як більш яскрава і значуща. 
Оказіональне слововживання можна вважати 
моментом найбільш напруженої активності 
людської думки щодо адекватного виражен-
ня світорозуміння. Розглянемо критерій мо-
тивації й мотивованості. Це основний роз-
різнювач типів номінації у В. П. Даниленко: 1) 
мотивована (афіксальні номени, складні сло-
восполучення, семантичне перенесення) і 2) 
немотивована (запозичення, кальки, терміни 
з власних імен через метонімічне перенесен-
ня) [7, с. 63]. Дослідник констатує, що в тер-
мінології “найоб’єктивнішим можна вважа-
ти виділення словотвірно-морфологічного, 

синтаксичного й семантичного типів моти-
вованості, що відповідають трьом основним 
способам термінологічного словотвору в ро-
сійській мові (морфологічному, синтаксично-
му й семантичному)” [7, с. 63].

Деякі мовознавці в основу своєї класи-
фікації кладуть не один критерій, а одразу 
кілька. Наприклад, В. Н. Вовк [3, с. 14] виді-
ляє внутрішньомовну і міжмовну, образну й 
необразну, первинну і вторинну номінацію. 
Дослідник для визначення типу номінації  од-
ночасно враховує критерій джерела, часу по-
яви та звичності номенів. У попередніх кла-
сифікаціях  типи номінації відокремлені один 
від одного, а в цій вони взаємопроникні та 
становлять сукупність ознак певного номена. 
Наприклад, у автора утворення на зразок КУБ 
– „Київська універсальна біржа” – належить  
до   внутрішньомовної  образної  первинної 
номінації, а КДУ – „Київський державний 
університет” – до внутрішньомовної нео-
бразної первинної). В. Н. Вовк також подає 
класифікацію засобів номінації в українській 
мові: 1) внутрішньомовні   засоби: афіксація,   
словоскладання,   складання   основ, абреві-
ація, перенесення найменувань, сполучення 
слів тощо і 2) міжмовні засоби: запозичення, 
калькування, перифрази тощо [3, с. 120–121]. 
Отже, основним критерієм класифікації за-
собів номінації, постійною   їх ознакою є між-
мовність чи внутрішньомовність.

Досить широкою і докладною є типологія 
В. Г. Гака [4, c. 242–292]. Він класифікує номі-
націю, орієнтуючись на статистичний аспект 
номінації реалій, тому, певно, невипадково в 
центр класифікації потрапляє  парне проти-
ставлення “прямых” і “косвенных” номінацій, 
які реалізуються через вибір уже існуючих у 
мові номінативних одиниць. Типологія номі-
націй В. Г. Гака переходить у класифікацію 
лише непрямих номенів. За своїм змістом 
ця класифікація збігається з баченням те-
орії номінації авторами колективної праці 
“Языковая номинация” (у двох частинах) [20, 
с. 7]. Питання вторинного способу наймену-
вання посідає в ній чільне місце. Форма, що 
вживається у своїй первинній функції для 
позначення певного об’єкту оточуючого се-
редовища в даних умовах, може бути названа 
основною формою, первинною, або прямою 
номінацією. Первинна лінгвістична номінація, 
тобто співвідношення фрагмента дійсності 
позамовного ряду, що відображується у сві-
домості людини, та звукоряду, який уперше 
отримав функцію найменування, дуже рід-
кісне явище. У результаті мовної асиметрії 
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одна й та сама форма може застосовуватися 
для визначення інших об’єктів або виконання 
інших функцій, водночас, з другого боку, цей 
об’єкт отримує нове найменування [20, с. 73; 
12, с. 243]. Вторинну номінацію розглянуто як 
використання в акті номінації фонетичного 
вигляду вже наявної мовної одиниці як імені 
для нового позначуваного [19, с. 336]. 

У сучасній лінгвістичній літературі  дис-
кусійним залишається питання про визна-
чення терміна “спосіб номінації”. Так, одні 
вчені тлумачать його як прийом здійснення 
принципу номінації, що представлений моти-
вуючою ознакою [2, с. 9–10; 6, с. 93–100; 10, 
с. 4; 12, с. 2–6]. На цій підставі вони виокрем-
люють два способи номінації – прямий, коли 
мотивуюча ознака виражена безпосередньо 
основною, кореневою морфемою слова, і 
опосередкований, коли мотивуюча ознака 
позначена асоціативно, за допомогою іншо-
го, вже наявного слова чи новоутворення. В. 
В. Копочева виділяє ще й третій спосіб номі-
нації – оцінний [12, с. 3]. Ми поділяємо думку 
лінгвістів, які “спосіб номінації”  трактують 
як спосіб утворення найменувань [5, с. 159; 8, 
с. 45–46; 13, с. 47; 17, с. 151–152; 22, с. 30–37; 
15, с. 9–10]. На основі цього виділяємо два 
способи номінації: прямий (нейтральний) і 
непрямий (простий чи розчленований).

Отже, така суперечність між класифіка-
ціями типологій номінації зумовлена вивчен-
ням номінативних процесів у певному (вузь-
кому) розрізі (наприклад, звертання/загальні 
назви, терміни/загальновживані слова, емо-
ційно забарвлені номени/нейтральні номени 
тощо). Номінація є складним  різноплановим 
та багатоаспектним мовним явищем зі своїми 
особливостями й специфікою, що підтвер-
джує необхідність використання комплек-
сного підходу до вивчення типологій номіна-
тивних процесів у сучасній українській мові.  
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Основные определения типов номинации в 

современном языкознании

Статья представляет основные критерии 
деления номинации на типы в современном 
языкознании.
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ции, многовекторность номинационной ти-
пологии.
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Метою розвідки є опис полтавських го-
ворів. У межах статті висвітлено історич-
ні підстави виокремлення та функціонуван-
ня полтавських говорів, визначено загальні 
діалектні риси середньонаддніпрянських 
говорів, проаналізовано основні відмінності 
центральних, північних та західних  говорів 
Полтавщини.

Ключові слова: полтавські говори, те-
риторіальні діалекти, літературна мова, 
діалектні особливості.

Полтавські говори входять до складу се-
редньонаддніпрянських, які становлять 

основне ядро південно-східних діалектів. Те-
риторія їх поширення – південні райони Ки-
ївської області, Черкаська область (за винят-
ком західних районів), Полтавська область 
і південно-західні райони Сумщини. Серед 
середньонаддніпрянських говорів навіть при 
слабкій їх диференціації виділяють дрібніші 
говіркові утворення: 1) правобережні серед-
ньонаддніпрянські, які, крім самого правобе-
режжя Середньої Наддніпрянщини, охоплю-
ють також лівобережні говірки Черкащини 
та південної  Київщини; 2) лівобережні се-

редньонаддніпрянські, або полтавські, серед 
яких, у свою чергу, виділяють власне полтав-
ські і східнополтавські (на схід від вододілу 
Псла та Ворскли). 

Багато уваги було приділено дослідника-
ми вивченню говорів Середньої Наддніпрян-
щини. Поруч із працями загального мето-
дологічного характеру Л. А. Булаховського 
“Полтавско-киевский диалект как основа 
украинского национального языка”, П. Й. Го-
рецького “Про полтавсько-київський діа-
лект як основу української національної 
мови”, Ф. Т. Жилка “Про умови формуван-
ня полтавсько-київського діалекту – основи 
української національної мови”, “Деякі осо-
бливості діалектної основи сучасної україн-
ської літературної мови” виходять спеціаль-
ні збірники статей “Полтавсько-київський 
діалект – основа української національної 
мови”, “Сучасні говори Наддніпрянщини”, 
“Українська народна лексика”, “Українська 
літературна мова в її взаємодії з територіаль-
ними діалектами”, монографія В. А. Передрі-
єнко “Формування української літературної 
мови ХVІІІ ст. на народній основі” та фун-
даментальні наукові й лексикографічні праці 
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В. С. Ващенка “Лінгвістична географія Над-
дніпрянщини”, “З історії та географії діалек-
тних слів”, “Словник Полтавських говорів”.

Можна стверджувати, що українське мо-
вознавство неможливе без докладної харак-
теристики полтавських говорів,  які разом із 
київськими створили ґрунт для української 
літературної мови. З огляду на це стає зрозу-
мілою особлива історична роль полтавських 
говорів як народної основи літературної 
мови. Важливо зазначити, що в мовознавчих 
працях саме полтавські говори вивчалися 
мало. У загальних дослідженнях із проблем 
української діалектології полтавські говори 
не виділялись, і спеціальної уваги їм не від-
водилось. Зрозуміло, що характеристика 
говорів окремих населених пунктів не може 
дати уявлення про полтавські говори в ціло-
му. До того ж і такі окремі спроби подають 
лише принагідні спостереження без певної 
системи та належного охоплення території 
Полтавщини. Так, праця М. Йогансена “Фо-
нетичні етюди. Замітки з нагоди фонетики 
м. Шишак на Полтавщині” дає характеристи-
ку говірки села центральних полтавських го-
ворів в загальнотеоретичному плані лише за 
фонетичними даними. Дослідження Б. Тка-
ченко “Деякі морфологічні інновації в лівобе-
режних південних говорах” та П. Бузук “Діа-
лектологічний нарис Полтавщини” аспектно 
аналізують говіркові риси центральної те-
риторії Полтавщини лише в найяскравіших і 
часто поодиноких особливостях. У моногра-
фії І. Варченка “Лубенські говірки і діалектна 
суміжність” розглянуто специфіку лубен-
ських говірок, визначено їх зв’язок із загаль-
нонародною, літературною мовою та різними 
територіальними діалектами, проаналізовано 
основні фонетичні закономірності, проко-
ментовано деталі кожного аналізованого фо-
нетичного явища. 

Особливої уваги заслуговує дослідження 
В. Ващенка “Полтавські говори”, що містить 
загальну характеристику й аналіз найважли-
віших явищ говорів, поширених у центральній 
частині Полтавщини. У монографії робиться 
спроба класифікації говірок Полтавщини та 
визначення їх взаємовідносин з іншими укра-
їнськими говорами. Ця праця залишається 
єдиним ґрунтовним мовознавчим досліджен-
ням із спостереження і вивчення говорів 
безпосередньо в мовленнєвих процесах, яке 
збагатило українську діалектологію новими 
даними про полтавський мовний простір.

Аналіз історіографії дозволяє конста-
тувати, що проблема вивчення полтавських 

говорів у дослідженнях розгалужується на 
низку конкретних питань. Серед них зокрема 
такі: місце полтавських говорів серед інших 
діалектів української мови; поширення і за-
гальна характеристика полтавських говорів; 
їх відношення до літературної мови; систем-
ність побудови, внутрішня організованість 
і закономірність процесів  у мовному житті 
Полтавщини.

Метою нашої розвідки є опис полтав-
ських говорів. У межах  статті спробуємо 
вирішити такі завдання: 1) проаналізувати 
діалектологічні праці з досліджуваної про-
блеми; 2) схарактеризувати історичні під-
стави виокремлення та функціонування 
полтавських говорів; 3) визначити загальні 
діалектні особливості середньонаддніпрян-
ських говорів; 4) висвітлити основні дифе-
ренціюючі ознаки центральних, північних 
та західних полтавських говорів. Зважаючи 
на те, що більш розробленою в науковій лі-
тературі є тематика, пов’язана із спільністю 
полтавсько-київського діалекту й української 
літературної мови, ми зосереджуємо увагу на 
протилежному, а саме – на істотних відмін-
ностях полтавських говорів від літературно-
національної мови.

Прийняте нами в описі поняття полтав-
ських говорів у їх територіальному поширен-
ні в значній мірі умовне і тому вимагає деяких 
застережень та попередніх пояснень. Ужи-
ваючи термін “полтавські говори”, ми, спи-
раючись на дослідження В. С. Ващенка [2], 
розуміємо його досить широко й пов’язуємо 
не тільки з територією Полтавщини. Адже й 
сама територія Полтавщини як адміністра-
тивна одиниця історично змінювалася. Крім 
того, діалектні одиниці, як у минулому, так і в 
сучасному їх стані, не можна вводити в якісь 
адміністративно-територіальні межі або ото-
тожнювати з ними. Отже, під полтавськими 
говорами будемо розуміти говори геогра-
фічно окресленої й історично сформованої 
території Середньої Наддніпрянщини. При 
цьому ми виходимо з того, що старі полтав-
ські говори якщо й можна було б обмежити 
територіально та пов’язати їх із певним раді-
усним розташуванням навколо самої Полта-
ви, хоч і зі значним виходом на захід від неї, 
в часи формування національної мови та за-
селення степового сходу активно поширюва-
лось. Услід за В. С. Ващенком, ми визначаємо 
“квадрат” поширення полтавських говорів та-
кими орієнтовними межами: на півдні лінією 
Кривий Ріг – Запоріжжя, на півночі – Конотоп 
– Харків, на сході – Харків – Запоріжжя і на 
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заході – Конотоп – Кривий Ріг. Це не озна-
чає, що ми механічно включаємо в зону пол-
тавських говорів окреслену територію. Ми 
приймаємо визначений умовний “квадрат” 
лише як той фон, на якому при певному ана-
лізі  матеріалів встановлюємо межі основних 
груп полтавських говорів.

Діалектологічне обстеження окресленої 
вище території виявляє одну її виразну й ха-
рактерну рису – суцільність. Диференціація 
живого мовлення на всьому обширі виступає 
слабо, а на перший погляд майже зовсім не-
помітно. У зв’язку з цим принагідно навести 
стислу довідку щодо створення історичних 
умов для формування спільного діалектного 
масиву полтавських говорів.

Полтавщина – це певна цілість, яка вклю-
чає в себе землі, розташовані по обидва боки 
Сули, Псла, Ворскли, й межує на сході по річ-
ці Оріль. Єдність цієї території склалася істо-
рично. Не становлячи собою чогось ізольо-
ваного від інших територій, Полтавщина має 
деякі відмінності як у культурно-побутових 
традиціях, так і в живому мовленні. Це дає 
підстави виокремити в складі української 
мови й полтавські говори.

Своєрідність історичного минулого Пол-
тавщини зумовлена перш за все тим, що ці 
землі протягом тривалого часу були край-
ньою східною територією, із специфічними 
обставинами життя, які склалися в сусідстві 
зі степовим просторами. Межуючи зі степом, 
Полтавщина найбільше зазнавала шкоди від 
нападів кочівників. Але з іншого боку, вона 
найменш була зв’язана з тодішніми державни-
ми центрами й найменше зазнавала шкоди від 
литовсько-польської окупації. У цьому слід 
вбачати один із факторів, що створювали пе-
редумови значної самобутності Полтавщини. 

Серед знакових подій і фактів історич-
ної єдності полтавського краю возз’єднання 
України з Росією 1654 року. Відтоді Пол-
тавщина стає територією, найбільше й най-
міцніше пов’язаною з Російською держа-
вою.  Полковий статус міста за часів Богдана 
Хмельницького та перемога російських військ 
у Полтавській битві 1709 року – важливі істо-
ричні віхи спільного минулого Полтавщини. 

Єдність Полтавщини особливо вираз-
но виявилася внаслідок тяжіння економіч-
ного та адміністративного життя до міста 
Полтави, що стало центром не тільки вели-
кої територіальної одиниці, а й культурно-
історичним осередком мовного життя. У ду-
ховному поступі міста раніше, ніж в інших 
місцевостях України, відбуваються визначні 

явища. Полтавщина, зокрема місто Полта-
ва, стає першим центром літературного руху 
на народній основі. На живому мовленні 
Полтавщини сформувався творчий доро-
бок І. Котляревського, Л. Боровиковського, 
Є. Гребінки. Важливо зазначити таку осо-
бливість трансформації говорів південної 
Київщини, Полтавщини і Слобожанщини під 
пером класиків української літератури, що 
призвело до  сприйняття мистецьких зраз-
ків  як єдиного діалектного типу. До того ж 
“наддніпрянсько-полтавські говори сприй-
малися всіма як центральні, найбільш типові, 
зразкові і вагомі серед інших українських го-
ворів” [3, с. 23].

Як бачимо, безперервність і єдність у 
розвитку мовного життя основної маси на-
селення Полтавщини – факт, яким треба ке-
руватися, вивчаючи полтавські говори. Зміни 
в духовному житті, які закономірно відбува-
лися протягом тривалого минулого, виявля-
лися на базі і в межах того визначального, що 
характеризує Полтавщину як складову час-
тину східнослов’янського світу. Маємо за-
уважити, що з часом змінювався статус пол-
тавських говорів: із периферійних наріч вони 
стають цілісним діалектним утворенням, яке 
об’єднує спорідненість мовлення на Полтав-
щині, Київщині та степових областях. 

У зв’язку з тим, що середньонаддніпрян-
ські говірки лежать в основі української лі-
тературної мови,  більшість їх мовних ознак 
збігається з літературною українською 
мовою, проте окремі їх риси становлять 
діалект-ні особливості. Назвемо специфіч-
ні моменти лівобережних середньонаддні-
прянських говірок, спираючись на праці С. 
П. Бевзенка  [1, с. 40].

Фонетичні: 1. Переважно  поширений 
альвеолярний [л’] (л’ист, кл’ен, бул’и, 
мол’око та ін.);  2. Спорадичне пом’якшення 
твердого [р] (комор’а, кватир’а, р’ама, 
гр’аниц’а, сахар’, базар’ та ін.); 3. Спорадичне 
пом’якшення шиплячих, найчастіше перед а, 
зокрема в лубенських і деяких інших говірках 
(лош’а, курч’а, тешч’а, біж’ат’, спіш’ат’, 
крич’ат’ та ін.).

Морфологічні: 1. Значна поширеність 
закінчення -у в давальному відмінку одни-
ни іменників чоловічого роду (брату, сину, 
кон’у). 2. Іменники з  суфіксом однинності 
-ин- в називному відмінку множини мають 
закінчення -е (сел’ане, л’уде, громад’ане, 
татаре). 3. У давальному і місцевому від-
мінках множини в деяких іменниках висту-
пають закінчення -ім, -іх (кон’ім, гост’ім, 
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л’юд’ім, на кон’іх, у груд’іх, у гост’іх). 
4. У східній частині лівобережних говірок 
прикметники твердої групи підрівнюють 
свої закінчення під м’яку групу (пор. на-
зивний відмінок однини: грубій, гарн’ій, 
високій, біл’ій). 5. Предметно-особовий за-
йменник із прийменниками може вживатися 
без приставного [н] (до його, на йому, з йіми, 
з йім). 6. Переважає форма інфінітива на -т’ 
(ходит’, бут’). 7. У 1-ій особі однини тепе-
рішнього часу дієслів ІІ дієвідміни відсутнє 
чергування [д], [т], [з], [с] із відповідними 
шиплячими (ход’у, воз’у, нос’у). 8. У 3-ій особі 
однини теперішнього часу дієслів ІІ дієвідміни 
паралельно виступають форми ходе – ходить, 
носе – носить, просе – просить. 9. У дієсло-
вах І дієвідміни поширені скорочені (усічені) 
форми 3-ої особи однини теперішнього часу 
(дума, зна, пита).

Слід також зауважити, що диференціація 
живого мовлення в складі говорів на всьому 
обширі виступає слабо, а на перший погляд 
майже зовсім непомітно, що становить значні 
труднощі в їх вужчому групуванні та розме-
жуванні.  Таке становище треба визнати ціл-
ком нормальним і природним, оскільки гра-
матична будова, як особливо стійка категорія, 
виявляє легко саме ті спільності, які наявні в 
говорах одної мови, тим більше у близьких 
говорах. Утруднює  диференціацію говорів у 
складі досить міцної суцільності й наявність у 
їх будові численних паралельних явищ. Якщо 
взагалі розмежувальних ознак у таких гово-
рах мало, то паралельні форми створюють ще 
більші сплетіння та згладжують і прихову-
ють наявні територіальні відмінності. Факти 
нівелювання тут такі численні, що перекри-
вають і поглинають незначні відмінні явища. 
Однак певні тенденції диференціації наявні 
у фонетичному складі та граматичній бу-
дові, хоч частіше виступають не як фактори 
сучасного живого мовлення, а як завмираючі 
закономірності минулого.  Межування такої 
великої суцільності  стало можливим лише за 
наявності численного фактичного матеріалу, 
вилученого В. С. Ващенком у 195 населених 
пунктах сільського типу під час експедицій-
ного діалектологічного обстеження Полтав-
щини за програмою Інституту мовознавства 
АН УРСР протягом 1948–1952 рр. [2].  У кож-
ному населеному пункті жива мова записува-
лася від трьох осіб різного віку: найстаршо-
го, середнього і молодого. Увесь наведений в 
описовій частині дослідження матеріал стро-
го документований, отже, узагальнення та 
висновки випливають з аналізу значного об-
сягу фактичного мовного матеріалу.   

На підставі даних граматичної будови 
та фонетичних ознак у складі полтавських 
говорів В. С. Ващенко виділяє такі одиниці: 
1.  Центральні полтавські говори. 2.  Північні 
полтавські говори. 3. Західні полтавські гово-
ри. Крім того, на окресленій території наявні 
більші або менші вияви інших говорів, ближ-
чих або дальших від полтавських. З-поміж 
них такі: слобожанські, степові та північно 
українські говори.

Центральні полтавські говори поширені 
навколо міста Полтави радіусом приблизно 
100–120 кілометрів. З-поміж інших говорів 
вони вирізняються такими рисами:

1. Відносно послідовна реалізація пере-
ходу старих о та е в і (послідовніше проти 
західних та північних полтавських говорів) 
навіть у зразках типу в’ійна, роб’іт, к’із, 
шк’іл, г’іст’, д’ійти, осл’ін тощо.

2. Відносно послідовна реалізація пере-
ходу старих о та е в і у сполученнях -оро-,  
-оло-, -ере-, -еле- (послідовніше проти су-
міжних як західних та північних полтавських, 
так і степових та слобожанських) типу пор’іг, 
вор’іт, бер’ізка, гол’івка.

3. Форма орудного відмінка однини імен-
ників четвертої відміни (з суфіксом -ат-) ви-
ступає з закінченням -ом: тел’ом, йагн’ом, 
порос’ом.

4. Форма називного відмінка множини 
від іменників, що означають збірні назви, ви-
ступає переважно із закінченням -е: сел’ане, 
л’уде, громад’ане, цигане, м’ішчане. Пара-
лельна форма із закінченням -и виступає 
нечасто, а також виявляється тут новішою. 
У записах другої половини ХVІІ століття 
функціонувала лише одна форма із закінчен-
ням -е.

5. Іменники типу люди, гості, коні в оруд-
ному відмінку множини вживаються пере-
важно із закінченнями -ми: л’уд’ми, г’іст’ми, 
к’ін’ми, дверми, гр’ішми. Форма з закінчен-
ням -ами (л’уд’ами, кон’ами) слабо активізо-
вана, проникає із сусідніх говорів головним 
чином на околиці і дуже рідко в самий центр. 
Крім того, вона новіша. За записами другої 
половини ХVІІ століття в центральних пол-
тавських говорах виступає лише форма із за-
кінченням -ми. 

6. У  числівниках типу п’ять – десять ро-
довий відмінок із закінченням -и: пйати, шес-
ти, семи, вос’ми, девйати, дес’ати. Форма 
із закінченням -ох (пйат’ох, шест’ох) – нові-
ше надбання і вживається рідко. У пам’ятках 
другої половини ХVІІ століття, а також ХІХ 
– початку ХХ століття фіксується лише одна 
форма із закінченням -и.
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7. У називному відмінку виступає форма 
чотир’і (чиетир’і, чеитир’і). Форма чотири 
вживається дуже рідко, вона новіша. У старі-
ших фіксаціях майже безвиключно функціо-
нує чотир’і.

8. Займенникова форма давального від-
мінка м’ін’і, яка значно переважає паралель-
ні до неї меин’і. 

9. Поряд з інфінітивом дієслів на -ти дуже 
активно функціонує інфінітив на -т, як цілком 
органічний: сид’іт, ход’ит, судит, вбит. Він 
також функціонує в старіших пам’ятках, зо-
крема в “Актових книгах” другої половини 
ХVІІ століття (шукат, возит). Інфінітив на -т’ 
активізований зовсім слабо, як неорганічний. 

10. Стійкість форми другої особи однини 
(також, аналогічно, першої та другої особи 
множини) дієслів теперішнього часу першої 
дієвідміни з тематичним голосним е: знайдеш, 
думайеш, слухайеш, питайеш. Змішування з 
другою дієвідміною майже не зустрічається 
(знайіш, думайіш).

11. Форма третьої особи однини від діє-
слів другої дієвідміни з твердим закінченням 
(поряд із паралельною скороченою типу ходе, 
робе, носе): ход(ие)т, нос(ие)т, прос(ие)т, 
бач(ие)т. Ця ж форма з твердим закінченням 
фіксувалась уже в “Актових книгах” другої 
половини ХVІІ століття (ходит, мовит).

12. Форма третьої особи множини від ді-
єслів першої та другої дієвідмін (аналогічно 
й третьої особи однини другої дієвідміни) з 
твердим закінченням: ход’ат, нос’ат, да-
йут, стережут, печут. І вона так само орга-
нічна, історично стверджена.

Північні полтавські говори поширені на 
північ від центральних, вище від орієнтовної 
лінії Гадяч – Лохвиця та на захід від орієн-
товної лінії Зіньків – Білопілля. В основі їх 
лежать роменські говори. Північні полтавські 
говори відрізняються від центральних такими 
рисами:

1. Відносно більше поширення старого у в 
зразках типу дуброва, гурок та форми г’ірок 
(проти д’іброва, ог’ірок у центральних).

2. Перевага форми без приставного у 
типу ухо, уг’іл, уз’кий, улиц’а.

3. Перевага м’яких шиплячих у зразках 
типу клоч’ч’а, курч’а, волоч’ат’, лежат’.

4. Іменники типу люди, гості, коні в оруд-
ному відмінку множини вживаються пере-
важно із закінченнями -ами, -има: л’уд’ами, 
гост’ами, ко’нами, грошима, дверима.

5. У називному відмінку множини якісних 
прикметників переважає закінчення -и (за на-
явності паралельного -і): чужи, добри, гарни. 

Майже зовсім відсутня членна форма (типу 
чуж’ійі, добр’ійі).

6. У називному відмінку множини при-
свійних прикметників переважає закінчення 
-и: материни, бат’кови, Марусини, бабени, 
котови, сестрини. Ця форма історично ви-
правдана. Проникнення закінчення -і – тут 
нове явище.

7. Форми “укаючі”, не підтримувані аси-
мілятивними процесами, майже відсутні; 
вони виступають лише іноді у вигляді парале-
лей з дуже слабкою активністю: тоб’і, соб’і 
(у центральних – тоуб’і, соуб’і).

8. Виразно переважає інфінітив на -т’: си-
діт’, ходит’, убиват’.

9. Виразно переважає форма першої осо-
би однини дієслів теперішнього часу із зміною 
в ній кореневого д на дж та ж, а також коре-
невого с на ш: ходжу, хожу, сиджу, сижу, 
прошу, ношу (дуже рідко вживаються форми 
типу ход’у, сид’у, прос’у, нос’у).

Західні полтавські говори поширені на 
захід від центральних, за орієнтовною ліні-
єю Градизьк – Семенівка – Лубни – Лохвиця. 
Західні полтавські говори відрізняються від 
центральних тим, що в них наявні відзначені 
вище риси, властиві північним полтавським 
говорам. Але крім того, їм притаманні такі 
ознаки:

1. Відносно більше поширення форми 
г’ірок, проти ог’ірок у центральних говорах.

2. Форма першої особи однини дієслів 
типу ходжу, буджу (із заміною д на дж) за-
ймає панівне становище. Так само форма ді-
єслів типу ношу, прошу виступає органічною 
і панівною.

3. Глибока органічність дієслівних форм 
із м’яким закінченням типу ходит’, носит’, 
просит’, ход’ат’, нос’ат’, прос’ат’.

Опис полтавських говорів виявляє ло-
кальні явища в їх системі. Ці риси як тери-
торіально диференціюють самі полтавські 
говори, так і відрізняють їх від інших діалект-
них груп та від літературно-національної 
норми. Серед найбільш виразних діалектних 
явищ на Полтавщині відзначимо такі, як-от: 
шо (відповідно до літературного що), мн’асо, 
памн’ат’ (відповідно до літературного мйа-
со, памйат’), в іменниках четвертої відміни 
однини форми типу тел’ом, тел’ов’і тощо.  
Форма називного відмінка множини для 
збірних назв із закінченням -е типу сел’ане, 
цигане. Числівникова форма чотир’і та за-
йменникові м’ін’і, мойого, твойого, свойо-
го. Серед прикметникових форм у називному 
відмінку множини закінчення -и: чужи, гар-
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ни, материни, бат’кови. Дієслова особливо 
багаті на діалектні форми, де відзначають-
ся такі, як інфінітив на -т (сид’іт, ходит, 
убит); змішування форм першої та другої ді-
євідмін, що дає явища типу знайіш, думайіш, 
ходеш, робеш; у третій особі однини форми 
типу ходе, носе, робе; форми з твердим закін-
ченням типу ход’ат, нос’ат, дайут, берут, 
ходит, носит; форми без чергування при-
голосних в основі типу ход’у, сид’у, прос’у, 
нос’у, лет’у.

 Однак діалектні форми не порушують 
міцної територіальної суцільності, що наяв-
на в живому мовленні на широких просторах 
Полтавщини. Полтавські говори зберігають 
близькість до суміжних степових, слобожан-
ських та південно-київських говорів, а та-
кож збіг в усьому основному з літературно-
національною нормою.

Підсумовуючи й узагальнюючи матеріа-
ли, що диференціюють полтавські говори на 
обстеженій території, маємо підстави для та-
ких висновків:

1. Виявляється особлива близькість ви-
ділених говорів. Усі вони тісно зрослися в 
одну цілість, різні форми їх міцно сплелися і 
функціонують у паралелях, а розрізняються 
в більшості лише активністю.

2. Серед полтавських виділяються типо-
вими та своєрідними рисами, меншою пара-
лельністю форм лише центральні говори. І 
особливо важливо те, що в них зберігають-
ся оригінальні, дуже давні риси, засвідче-
ні також у фіксаціях другої половини ХVІІ 
століття. Отже, саме центральні полтавські 
говори являють собою цілком оригінальний 
тип української мови, вироблений тривалим 
історичним розвитком.

3. Взаємовпливи між усіма схарактеризо-
ваними групами говорів дуже активні й послі-
довні. Вони тривають і ведуть до нівелювання. 

Можна твердити, що полтавські гово-
ри мають власні формальні й семантичні 

риси, які виявляються на різних рівнях мов-
ної системи. Проте тенденція до уніфікації, 
пов’язана з нівелюванням діалектних систем, 
стає  основною рушійною силою в інтеграцій-
них процесах сучасної мови.   
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Статтю “Лінгвопоетичний аналіз вір-
ша Т. Г. Шевченка “Я не нездужаю, нівро-
ку…” присвячено тлумаченню глибинного 
смислу цієї поезії, яке ґрунтується на до-
слідженні ролі її мовних засобів у створенні 
художніх образів.

Ключові слова: лінгвопоетичний ана-
ліз, внутрішній монолог медитативного 
характеру, суспільно-політична ситуація, 
соціальна справедливість, діалектичне ви-
рішення філософської проблематики, пере-
конлива аргументація на користь селянської 
революції.

Вірш “Я не нездужаю, нівроку...” Т. Г. Шев-
ченка написаний у С.-Петербурзі. Чи-

стовий автограф у “Більшій книжці”  (ІЛ, 
ф. 1, № 67, с. 232) датується 22 листопада 
1858 р. Першу публікацію здійснено, імовір-
но, за списком І. Білозерського з деякими 
купюрами у виданні: Поезії Тараса Шевчен-
ка. – Львів, 1867. – Т. 1. – С. 65. За “Більшою 
книжкою” вперше надрукований у виданні: 
Кобзарь з додатком споминок про Шевчен-
ка Костомарова і Микешина. – Прага, 1876. 
– С. 210–211.

Цей ліричний вірш, що становить “одну з 
перших декларацій революційної демократії 
про шляхи розв’язання селянського питан-
ня в Росії” [2, с. 103] і є водночас художньою 
реалізацією філософського начала, являє со-
бою внутрішній монолог медитативного ха-
рактеру. 

Наводимо текст вірша:
Я не нездужаю, нівроку,
А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.
Лихої, тяжкої години,
Мабуть, ти ждеш? Добра не жди,
Не жди сподіваної волі – 
Вона заснула: цар Микола
ЇЇ приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,

Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!
А панство буде колихать,
Храми, палаци муровать,
Любить царя свого п’яного,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.

Текст складається із 21 рядка; у риму-
ванні поет не дотримується певної системи. 
У перших п’яти рядках ліричний герой пере-
дає біль свого серця, а в наступних шістнад-
цяти розмірковує над подальшим розвитком 
суспільно-політичної ситуації, яка породжує 
цей біль.

Особливого значення набуває перший ря-
док. Я не нездужаю, нівроку – перша частина 
синтаксичного двочлена, у якій акцентовано 
всі компоненти: підмет я підкреслено поза-
схемним наголосом (поет використав у вірші 
чотиристопний ямб), присудок не нездужаю 
– логічним, модальне слово нівроку – позиці-
єю наприкінці рядка (із цим словом до вірша 
входить народно-розмовна стихія).

Читач має замислитись над питанням: 
чому ліричному героєві знадобилося конста-
тувати, що він “не хворий”?

Відповідь міститься в другій частині цьо-
го синтаксичного двочлена, приєднаній до 
попередньої проти ставним сполучником а, 
який виражає допустові відношення:

А щось такеє бачить око,
І серце жде чогось. Болить,
Болить, і плаче, і не спить,
Мов негодована дитина.

У першій складовій цієї частини теж спо-
стерігається суцільне акцентування: додаток 
щось такеє, виражений займенниковим сло-
восполученням неозначеної семантики, так 
само, як і присудок бачить, виділено інвер-
сією, а підмет око – подвійною синекдохою 
(однину вжито в значенні множини, а назву 
органу зору – у значенні назви людини), яка 
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створює крупний план. Увиразнюється стан 
ліричного героя, котрий пильно вдивляєть-
ся в щось неокреслене, розпливчасте, не-
доступне зору інших, –  стан незвичний для 
нього, схожий на марення й тому тривожний: 
адже ліричний герой твердо знає, що він не 
нездужає. До того ще й серце нагадує про 
себе (воно жде чогось і болить). Персоніфі-
кований образ серця, ужитий на позначен-
ня ліричного героя, також дається крупним 
планом (метонімічне перенесення за типом 
“частина – ціле”): ліричний герой наче пере-
творюється на суцільне серце, і його пережи-
вання набувають незвичайної інтенсивності й 
гостроти (серце – “орган людини як символ 
зосередження почуттів, настроїв, пережи-
вань і т. ін.” [5, т. IX, с. 142]). Серце жде чо-
гось – унаслідок регресивного семантичного 
ходу (співвіднесеність із я не нездужаю) стає 
зрозумілим, що йдеться про якісь гнітючі 
передчуття. Невиразність, неясність цього 
чогось підкріплено його перекликом із щось 
такеє з попереднього рядка, а його вагомість 
підкреслено крапкою в середині речення, яка 
роз’єднує однорідні присудки жде й болить і 
сигналізує про виникнення експресивної па-
узи й утворення парцельованої конструкції 
(пор.: І серце жде чогось, болить та І серце 
жде чогось. Болить).

Парцелят Болить, / Болить, і плаче, 
і не спить, / Мов негодована дитина се-
мантично взаємодіє з базовою конструкці-
єю І серце жде чогось. Виокремлення групи 
дієслів-присудків, яка становить висхідний 
градаційний ряд, надання їй автономного 
статусу інтенсифікує семантичні зв’язки між 
ними й ускладнює їх взаємодію з іменником-
підметом серце. Образ серця постійно мі-
ниться, повертається різними гранями. Так, у 
сполученні з дієсловом болить іменник серце 
сприймається як позначення органа людини: 
словосполучення серце болить реалізує вод-
ночас і пряме, і переносне значення – ідеться 
не стільки про фізичний, скільки про душев-
ний біль, бо “серце жде чогось” (пор. у “Слов-
нику української мови”: “Боліти... Серце бо-
лить. Душа болить – про почуття великого 
жалю, туги, журби” [5, т. І, с. 214]). Повтор 
дієслова болить після ритмічної паузи наго-
лошує на тривалості сердечного болю, а вза-
ємодія дієслів – членів висхідного градацій-
ного ряду, підтримана повтором сполучника 
і, який виражає причиново-наслідкові відно-
шення, передає поступове наростання болю, 
котрий урешті-решт стає нестерпним.

У цій взаємодії дієслово плаче набуває 
значення “ллє”+ “сльози”+ “від болю”, а не 

спить – “не може”+ “заспокоїтись”+ “через 
біль”+ “що не вгаває”, і образ серця остаточ-
но персоніфікується. У зворотні семантичні 
зв’язки включається й уподібнення серця не-
годованій дитині. У співвідношенні з тим за-
гадковим щось (“А щось такеє бачить око”, 
“І серце жде чогось”) це уподібнення дає зро-
зуміти: душевний біль серця (читай: лірично-
го героя) є природною реакцією на “щось”, 
яка виникає стихійно і, що дуже важливо, не 
може не виникнути. І “щось” набуває при-
кмет неозначеного, однак грізного, зловісно-
го явища.

З наступним рядком Лихої, тяжкої годи-
ни, який становить групу додатка, винесену на 
початок речення, а отже, акцентовану інвер-
сією, зростає напруження: адже лиха година, 
за “Словарем української мови”, – “плохие, 
тяжелые времена” [4, т. 1, с. 297], “несчастье, 
беда” [4, т. 2, с. 364]. Продовжуючи речення, 
поет оформляє його як звернення ліричного 
героя до власного серця (“Лихої, тяжкої го-
дини, / Мабуть, ти ждеш?” – Пор.: “І серце 
жде чогось”), і це переводить образ серця в 
іншу площину: воно начебто відокремлюєть-
ся від ліричного героя (ліричного Я) і пере-
творюється на його співбесідника (ліричне 
Ти).

Відбувається переорієнтація монологу: лі-
ричний герой веде розмову з власним серцем, 
тобто з самим собою, як з іншою людиною, 
і це спонукає його до чіткого формулювання 
думки, до пошуку переконливих аргументів. 
Він більше не користується неозначеними 
займенниками, намагаючись називати речі 
своїми іменами. Читач отримує можливість 
стежити за процесом розмірковування лірич-
ного героя, за відкриттям істини.

Поет відтворює цей процес, змушую-
чи ліричного героя висловити припущення-
здогадку “Лихої, тяжкої години, / Мабуть, 
ти ждеш?” у формі зверненого до серця-
співбесідника питального речення, у якому 
акцентовано всі компоненти, причому зна-
чення припущення підкреслене модальним 
словом мабуть, на котрому зосереджується 
найбільша ударна сила (воно різко виділене 
експресивною паузою внаслідок фразового 
переносу), а скупчення чоловічих словоподі-
лів (мабуть, ти, ждеш) спричинює уривчас-
тий характер мовлення, що знаменує нагні-
тання тривожного настрою. І хоч це речення 
належить до категорії тих питальних речень, 
котрі “вимагають відповіді-підтвердження” 
[3, с. 395], однак у тексті безпосередньої від-
повіді на поставлене питання немає (спрацьо-
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вує ефект очікування, яке не справдилося). 
Тим вагомішою видається настанова “Добра 
не жди, / Не жди сподіваної волі”, котру лі-
ричний герой адресує серцю: якщо воно ще не 
визначилось у своїх передчуттях і має сумнів 
стосовно настання “лихої, тяжкої години” (а 
саме так слід розуміти відсутність його відпо-
віді), то цей сумнів потрібно розвіяти.

Ліричний герой так і чинить. Він від-
штовхується від протилежності понять “лиха 
година” і “добро”, увиразненої неповним 
синтаксичним паралелізмом відповідних 
конструкцій. І його тривожно-категоричне 
“Добра не жди” в розглянутому контексті 
сприймається як попередження: “Добра не 
жди – попереду лиха година”. Водночас між 
частинами безсполучникового речення До-
бра не жди і Не жди сподіваної волі активі-
зуються смислові зв’язки: завдяки лексичній 
і синтаксичній співвіднесеності вони утворю-
ють градаційну структуру, другий член якої 
набуває уточнювальної функції, поняття 
“добро” конкретизується й ототожнюється 
зі “сподіваною волею”. Сподівана – тобто 
омріяна, якої ждали, в отриманні якої були 
впевнені (сподівання – чекання чогось спри-
ятливого, бажаного, потрібного, приємного в 
сполученні з упевненістю в його здійсненні . 
Див. [5, т. IX, с. 556]). Проте ждати її немає 
сенсу – зі подальшого тексту читач дізнаєть-
ся, що “вона заснула”. Поет підкреслює три-
валість її сну вживанням форми минулого 
часу дієслова доконаного виду, яка має пер-
фектне значення: “заснула” + “продовжує” 
+ “спати”. Розвиваючи персоніфікований об-
раз сплячої волі, Шевченко вдається до різ-
кого фразового переносу: “цар Микола / Її 
приспав”. Експресивна пауза, збігаючись із 
структурно-кінцевою паузою, з одного боку, 
виділяє ім’я покійного царя, з іншого – попе-
реджує про значущість наступної інформації, 
якою є повідомлення про його абсолютно не 
передбачувану поведінку: він приспав волю 
(органічна рима волі: Микола наголошує на 
щільному смисловому зв’язку згаданих об-
разів). З огляду на значення дієслова приспав 
(“Присипляти 1. Убаюкивать. 2. Задушивать, 
задушить ребенка, придавив его (о спящей 
женщине)” [4, т. 3, с. 437]), стан волі (її неру-
хомість) осмислюється не лише як сон зако-
лисаної дитини, а і як сон придушеної, тобто 
смерть, і образ царя Миколи, який постає в 
невластивій йому іпостасі жінки-матері, на-
буває саркастичного звучання. Утім, це упо-
дібнення має під собою цілком реальний 
ґрунт – адже Микола залишився в історії як 

жорстокий душитель свободи, чия розправа з 
декабристами визначила характер політичної 
ситуації в Росії наперед на багато років. Отже, 
душитель свободи її приспав, і вона не подає 
ознак життя – не то спить, не то померла.

Радше спить – бо існує можливість її про-
будження, про що йдеться в новому реченні, 
у його підрядній частині мети – ліричний ге-
рой ставить за мету саме пробудження волі: 
“А щоб збудить хиренну волю”. Підкреслю-
ючи фразовим переносом словосполучення 
хиренну волю (“кволу” + “немічну” + “яка 
заслуговує” + “на презирство”. Пор. [5, т. 11, 
с. 60]), поет засвідчує нікчемність волі й по-
переджує, що вирвати її зі сну буде не так-то 
й легко, і в читача виникає природне бажання 
дізнатися, що ж для цього необхідно зробити.

Тож рекомендація, яка викладена далі, у 
головній частині речення, і розпочинається 
настійним треба, є очікуваною, і від цього її 
вагомість зростає. Монолог ліричного героя 
набуває неприховано агітаційного характеру:

  …треба миром,
Громадою обух сталить,
Та добре вигострить сокиру,
Та й заходиться вже будить.

Сполучення слів треба миром позбавлене 
синтаксичних зв’язків і тому не зрозуміле без 
продовження, хоч попередній контекст на-
чебто активізує в словоформі миром значення 
“відсутність” + “ворожнечі”. У подальшому 
ж розгортанні оповіді (рядок Громадою обух 
сталить) у результаті семантичної взаємо-
дії між однорідними членами речення миром 
і громадою, які в контактному розташуванні 
виявляють свою синонімічність, утворюючи 
висхідну градаційну структуру, відбувається 
переосмислення цієї словоформи, і в ній про-
ступає значення “усім народом” (“гуртом”) 
(див. [5, т. IV, с. 712]).

Зображення поляризується: на тлі хи-
ренної волі громада постає уособленням мо-
гутності. Неабияку роль у такому сприйманні 
відіграє наявність у слова громада омоніма зі 
значенням “щось величезне”, яке реалізу-
ється під впливом створюваного далі образу 
гігантської сокири, колосальні розміри якої 
засвідчує подвійна синекдоха (громадою) 
обух сталить – виникає крупний план.

Підпорядкування дієслова сталить пре-
дикативу треба кладе початок оформленню 
предикативної основи головного речення; на 
базі її однорідних інфінітивних компонентів 
виникають три предикативні групи, які скла-
дають висхідну градаційну конструкцію.

У цих групах виділено практично всі сло-
ва – то логічним наголосом, то інверсією, то 
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позицією наприкінці рядка, проте кожній 
притаманна своя акцентна домінанта (з особ-
ливим натиском вимовляються слова миром; 
громадою; добре; заходиться), а отже, і свій 
інтонаційний малюнок. Однак значущість 
груп залежить не лише від їх власної семанти-
ки, а й від їх співвідношення в структурі гра-
даційного ряду. Пік експресивно-емоційного 
напруження припадає на вершинну предика-
тивну групу заходиться вже будить: приєд-
нувальний сполучник та й, що зв’язує її з 
обома попередніми групами, з одного боку, 
підсилює раніше висловлені думки (див. [5, 
т. Х, с. 7]), а з другого – відтінює значущість 
додаткового повідомлення, яке містить ця 
група. На передній план висувається позна-
чення послідовності в підготовці до рішучих 
дій (“…треба миром, / Громадою обух ста-
лить, / Та добре вигострить сокиру, / Та й за-
ходиться вже будить”) і підкреслюється, що 
переходити до таких дій (“Та й заходиться 
вже будить”, де заходиться не просто “по-
чинати” + “щось” + “робити”, а “починати” + 
“щось” + “робити” + “енергійно”) необхідно 
лише після ретельної підготовки (про семан-
тику завершальності сигналізує співвідно-
шення сполучника та й і прислівника вже).

Поет упевнений, що збудити сплячу 
волю, тобто повернути їй здатність рухатись, 
а отже, і можливість прийти до тих, хто її 
жде, спроможна лише сокира. Надаючи цьо-
му образу, а відповідно і слову ключового 
значення, поет звертається до лейтмотивної 
інструментовки. Маємо звукову увертюру, 
яка визначає наперед звучання словоформи 
сокиру, загострюючи її сприймання: на звуки 
[С], [О], [И], [Р], [У] настроєні всі слова, що 
їй передують, крім а й та: щоб –  [О], тре-
ба – [Р], миром – [ИРО], громадою – [РООУ], 
обух – [ОУ], сталить – [И], добре [ОР], виго-
стрить – [ИОСРИ]. Так само простежується 
зорієнтованість тексту речення-рекомендації 
на звуковий склад слів добре і вигострить, і 
це дає підстави говорити про виділення всьо-
го рядка як ключового. Рекомендація “добре 
вигострить сокиру” має символічне значення: 
сокира осмислюється  Шевченком як зна-
ряддя збройної боротьби селян за волю, як 
символ селянської революції, до якої поет і 
закликає.

Адресуючи цей заклик, що являє собою 
кульмінаційний момент висловлювання, про-
стим людям, поет користується народно-
розмовними усіченими формами інфінітива 
на -ть (збудить, сталить, будить), звучан-
ня яких, завдяки чоловічим словоподілам, на-

дає мовленню енергійності і які, включаючись 
у многократну риму (болить: не спить: не 
жди: збудить: сталить: будить), засвідчу-
ють завершення цілісного фрагмента тексту, 
об’єднаного ними.

У наступному фрагменті тексту подано 
картину майбутнього, котре чекає на народ у 
випадку, якщо волю не збудити. Про можли-
вість такого випадку попереджає протистав-
ний сполучник а то (його значення – “інак-
ше”), яким починається перше речення цього 
фрагмента А то проспить собі небога / До 
суду Божого страшного! Образ сплячої волі 
трансформується: її сон перетворюється на 
нескінченний – він триватиме “до суду Божо-
го страшного”, до того часу, коли настане кі-
нець світу і мертві воскреснуть. Отже, тепер 
це мертвий сон не фігурально, а буквально: 
воля остаточно помирає. Ліричний герой го-
ворить про це, уживаючи епітет небога, при-
криваючись легкою іронією, хоч оклична 
інтонація (нею у вірші позначено тільки це 
речення!) видає його хвилювання.

А панство буде колихать,
Храми, палаци муровать,
Та візантійство прославлять,
Та й більше, бачиться, нічого.

Завдяки використанню зіставно-при-
єднувального сполучника а, який підкреслює 
смисловий зв’язок цього речення з поперед-
нім, що виявляється, зокрема, у переключен-
ні зображення дійсності в план майбутнього, 
адже “панство буде колихать” волю, а воля 
проспить “до суду Божого страшного”, у чи-
тача складається враження, що існуванню 
панства не буде кінця.

Уживши збірний іменник панство, поет 
представляє верхівку суспільства як непо-
дільне ціле, наголошуючи на єдності поглядів 
і згуртованості ворогів – ні, ворога волі. Цей 
ворог завжди був зацікавлений у її пасивнос-
ті, тому й “буде колихать” її, сплячу, завжди, 
“до суду Божого страшного”. Дієслово коли-
хать тут означає “гойдати” + “волю” + “у ко-
лисці” + “побоюючись” + “її” + “пробуджен-
ня” (пор. [5, т. IV, с. 222]).

Сон волі (збереження кріпосницького  
ладу) розв’язує панству руки, і воно може, як 
і раніше, жити безтурботним життям: “храми, 
палаци муровать” (силами кріпаків, звичай-
но) – задобрюючи духовенство, хизуючись 
багатством, зводити масивні кам’яні будинки, 
утверджуючись на землі мовби на віки; “лю-
бить царя свого п’яного” (ідеться про прихиль-
ність панства до Олександра ІІ, у якому воно 
вбачає свого однодумця. Епітет п’яний “має 
явно памфлетний характер” [1, с. 253]); “та 
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візантійство прославлять”. Словом візан-
тійство поет позначає ідеологію “офіцій-
ної російської православної церкви” [7, 
т. 2, с. 706], “основи кріпосницького ладу” 
[8, т. І, с. 97].

Думку про непорушність цих основ ак-
центовано й побудовою розглядуваного 
фрагмента за законами градаційного ряду. 
Обмеження кожного його члена рамками 
рядка, безсполучниковий зв’язок у трьох ви-
падках, потрійна чоловіча рима (колихать: 
муровать: прославлять) – усе це спричинює 
подібність ритміко-інтонаційних ходів і од-
номанітність звучання, яке підсилює вражен-
ня про незмінність раз і назавжди заведеного 
порядку.

І поет ставить крапку, підсумовуючи свій 
монолог: “Та й більше, бачиться, нічого”. Біль-
ше нічого – “та й усе” [5, т. І, с. 186], “додати 
нема чого”. Проте модальне речення бачить-
ся вносить відтінок непевності в це тверджен-
ня, відбиваючи ставлення ліричного героя до 
описаних ним подій (бачиться – кому?). Він 
начебто перевіряє, чи не забув чого (це стосу-
ється як характеристики панства, так і всього 
змісту монологу), –  отже, не може абстрагу-
ватись від невеселих думок. 

Нагальна необхідність звільнення селян 
від кріпацтва і неможливість такого звіль-
нення “зверху” через лібералізм і лицемір-
ство панства й милого йому “царя п’яного” 
(панство буде колихать сплячу волю, уда-
ючи з себе люблячу матір, а насправді ба-
жаючи, щоб воля ніколи не прокинулася) 
змушує ліричного героя покладатися лише 
на збройне повстання, символом якого є со-
кира. Поетове трактування цього символу 
суголосне з ідеями української й російської 
революційно-демократичної інтелігенції, які 
перед селянською реформою буквально но-
силися в повітрі (див. про це [1, с. 251–252]). 
І не випадково ліричний герой радить своєму 
адресатові (а ним є народ) “миром, / Грома-
дою обух сталить / Та добре вигострить со-
киру” – адже поразки повстання допустити 
не можна. 

Але Шевченко не був би Шевченком, 
якби не усвідомлював усієї складності, дра-
матичності, навіть трагічності ситуації. Поет 
віддзеркалює сувору реальність у її супереч-
ностях, і діалектичне вирішення у вірші філо-
софських проблем волі й неволі, добра і зла 
продиктоване нею. І його герой пристрасно 
бажає торжества соціальної справедливості 
(добра) – і водночас його страшить вибух на-
родного гніву, “лихая тяжкая година” (зло). 
Утім, до почуттів апелює розум, і поет разом 
із своїм двійником черпає сили в ненависті до 
пануючого режиму: сон волі аж “до суду Бо-

жого страшного” і детерміноване цим сном 
майбутнє осмислюється як катастрофа, тому 
сатиричне зображення цього майбутнього 
стає переконливим аргументом на користь 
селянської революції.
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Стаття присвячена аналізу загальнона-
ціональних концептів душа, життя, любов, 
вода, земля в поетичному мовленні М. Він-
грановського, розкриттю семантики кон-
цептів та визначенню особливостей їх мов-
ного вираження.

Ключові слова: концепт, загальнонаціо-
нальний концепт, концепт душа, життя, 
любов, вода, земля, семантичне поле.

П остановка наукової проблеми та її зна-
чення. Сучасна наука переживає спалах 

інтересу до ідіолектів як до досвіду реалізації 
властивостей мовної системи в умовах мови 
окремого індивіда. Індивідуальне в мовній 
особистості, з одного боку, формується через 
внутрішнє ставлення людини до мови, через 
становлення особистісних смислів мови, які 
визначають індивідуальні варіанти ціннісного 
ставлення до мови, з іншого – мовна особис-
тість зумовлює помітний вплив на становлен-
ня мовних традицій. Мова, культура та етнос 
нерозривно пов’язані між собою та утворю-
ють цілісну особистість – поєднання фізично-
го, духовного та соціального. 

Дослідження в межах когнітивної лінг-
вістики (А. Вежбицька [1], В. Красних [8], 
Ю. Степанов [12], В. Телія [13]) указують на 
те, що концепт тісно пов’язаний з асоціатив-
ним простором лексеми і в ньому проявля-
ється. В. Карасик на основі шарів культурних 
концептів Ю. Степанова виокремлює три 
типи концептів за параметром суб’єкта кон-
цептуалізації: загальнонаціональний кон-
цепт, концепт субкультури і внутрішню фор-
му концепту, відому лише фахівцям [12, с. 3]. 
О. Селіванова виокремлює такі типи концеп-
тів за параметром суб’єкта: ідіоконцепти, 
властиві свідомості окремого індивіда; узу-
альні концепти, характерні для певної групи; 
етноконцепти, властиві всім представникам 
етнічної спільноти; загальнолюдські концеп-
ти, відомі всьому людству й репрезентовані в 
різних мовах [11, с. 12].

Представники національно-культурної 
спільноти вибирають ті чи ті асоціативні 
зв’язки залежно від етноспецифічної мен-
тальності. Серед загальнонаціональних та 
індивідуально-авторських концептів націо-
нальний є найбільш узагальненим. Саме цей 
концепт конкретно репрезентується в мовній 
свідомості, яка піддається когнітивному об-
робленню і постає в сукупності всіх валент-
них зв’язків, які є національно-культурно 
маркованими. До таких концептів належать: 
світ, час, правда, істина, свобода, воля, лю-
дина, добро, благо, обов’язок, розум, доля, 
шлях, життя, совість, дух, душа. Ці світо-
глядні концепти існують у будь-якій мові та 
актуальні для кожної людини, проте вони не 
лише загальнолюдські, а й національно спе-
цифічні. Багато абстрактних понять, зокрема 
щастя, воля, совість, правда, не мають точних 
еквівалентів в інших мовах, їх кореляти збіга-
ються з ними за змістом лише частково, тому 
культурно-національна специфічність таких 
концептів проявляється через парадигматич-
ні та синтагматичні відношення.

Серед усього різноманіття концептів вар-
то виділити національні концепти, які допов-
нюють культурні концепти. 

В індивідуальному полі концептосфери 
творчості М. Вінграновського наявні такі за-
гальнонаціональні концепти, як душа, життя, 
любов, щастя, правда, шлях, жінка, вода, до-
рога, час, світ та ін.

Об’єктом дослідження обрано концепти 
душа, життя, любов, тощо, використані в по-
етичному мовленні М. Вінграновського. 

Метою наукового пошуку є аналіз у до-
сліджуваних текстах образно-стилістичних 
мовних засобів, які репрезентують концепти 
душа, життя, любов, вода, земля у світлі 
лінгвосинергетики.

Виклад основного матеріалу та обґрунту-
вання результатів дослідження. Культурно-
національна специфіка концепту душа зу-
мовлена культурно-національним досвідом 
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та традиціями, в основі яких лежить міфоло-
гія, релігійно-філософське осмислення буття, 
фольклор: “Є ще в світі душі і печальні очі, 
в спраглому чеканні виглядають нас…” [4, 
с. 86]. Синергетичні прояви концепту “душа” 
у творчості М. Вінграновського мають такі 
характеристики:

1) душа як вияв життєвих вражень, відби-
ток побаченого і почутого, своєрідний “знак” 
системи пізнання та відображення багато-
мірного зримого та незримого світу: “Мене 
осяяння сповняє перед Вами. Від Ваших дум і 
серця висоти. Я образ Ваш небесними слова-
ми В своїй душі навіки Засвітив”[4, с. 11];

2) душа як сутність індивіда, його екзис-
тенція: “ТИ плачеш. Плач. Втішатися не ла-
ден. Душа моя холодна і німа” [4, с. 107];

3) як форма звертання у виявленні особ-
ливо ніжних, інтимних почуттів: “В бентезі 
я! Душа моя живе Твоїм печальним іме-
нем прозорим, Твій теплий голос кров мою 
зове, І я освітлений твоїм осіннім зором” 
[4, с. 122];

4) як морально-естетична пам’ять, як су-
купність морально-етичних норм: “Чиї сло-
ва? З яких таких сонетів? Вони прийшли су-
часне надихать?! Нам слів таких потрібно 
від поетів, Щоб не піднять з душі, як небо 
не піднять” [4, с. 186].

Найбільш складним є співвідношення по-
няття/концепту і слова “душа”, які відобра-
жають ментально-психологічну специфіку та 
ціннісні орієнтири українського народу. 

Проте в авторській концептосфері М. Він-
грановського найпоширеніший субконцепт 
“душі” – це вияв найніжніших почуттів чоло-
віка до жінки, це найчутливіший музичний ін-
струмент, спроможний відтворити найтонші 
почуття та переживання: “Де не повернешся, 
кругом у світі ти. Душі світання, сутінки 
печалі, нема в тобі ні зрад, ні марноти, Ти 
вся, як є. Ти вся, як будеш далі!” [4, с. 98].

Семантичне поле концепту “душа” у тво-
рах митця не містить негативних значень ви-
щезгаданого слова, зокрема не вживає автор 
цей концепт як синтез пекла, чистилища, як 
посередника між Богом та людиною, як голос 
Всевишнього. 

Не менш цікавим є концепт “життя”, який 
може виступати як складний комплекс, що 
накопичує зміст та “вікові” ускладнення своєї 
внутрішньої організації. Ці вікові ускладнен-
ня розглядаються, з одного боку, як позитив-
не, а з іншого, як негативне явище. Концепт 
“життя” вербалізується як етичний стрижень, 
біля якого формуються моральність, чисто-

та намірів, жертовність заради близьких чи 
моральних ідеалів, тобто, згідно з В. Телією, 
“вторинна назва віддає частину інформації 
про типове уявлення в новій назві, зберігаючи 
деякі риси подібно гештальт-структурі, яка 
й стимулює емоційну реакцію” [13, с. 127]. 
“Смеркалося. Година йшла на сьому, Жит-
тя лежало тихо, як посів” [4, с. 9].

Семантико-смислові трансформації на-
вколо концепту “життя” виводять іноді на 
опозицію понять “світло – темрява”. Життя 
як відкритий простір сприймається насам-
перед як світло. Поява життєздатності, надії 
залежить від того, чим наповнюється це жит-
тя, тобто від того, наскільки прозорі кордони 
цього внутрішнього простору та чи є спро-
можним цей простір перебувати в гармонії із 
зовнішнім світом: “То був мій перший день 
буття… Гангрена серця почалася… Замовк-
ла раптом, зайнялася Радіостанція Жит-
тя!” [4, с. 38].

Емоції, почуття, відчуття, переживання є 
невід’ємною частиною сприйняття людиною 
реалій навколишнього світу, осмислення й 
побудови стосунків між людьми, усвідом-
лення своєї ролі та місця як у суспільстві, 
так і у Всесвіті, тобто формування картини 
світу. У зв’язку з цим важливу роль відігра-
ють мовні засоби вираження концепту “жит-
тя” не лише через опозицію “світло/темря-
ва”, але й через “відкрите/закрите”, “своє/
чуже”, “вгору/вниз”.

Основними й чіткими зовнішніми подраз-
никами цих опозицій є вирази з позитивно-
емоційним забарвленням: існування, період 
існування чого-небудь, вік; жива істота; дійс-
ність, реально те, що існує; пожвавлення, 
рух, посилення діяльності; шлюб; життєвий 
досвід: “І я відчуваю, що живий, що житиму 
ще і живу, бо морю й землі не чужий я, бо їх 
я собою зову” [4, с. 56].

Любов є об’єктом пізнання в різних на-
уках і мистецтвах, проте жодне з її визначень 
не може бути всеохопним. Зовнішні прояви 
любові культурно значимі, проте ми розгля-
даємо любов, як і всі явища емоційної сфе-
ри, як фрагмент внутрішнього світу людини, 
оскільки зовнішні прояви не є обов’язковими, 
а по-друге, у тих випадках, коли вони є, при-
чиною зовнішніх змін у міміці, жестах, діях 
слугують зміни внутрішнього світу людини. 
Семантика концепту “любов” у творчості 
М. Вінграновського амбівалентна. Це: 

– стан душі: “Як мало ненавидіти й лю-
бити! І як багато жить, щоб тільки жити!” 
[4, с. 107];
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– стан фізичний, як тілесна любов: “Мій 
антисвіте з дикими ногами, Із роздівочени-
ми стиглими грудьми І стиглими вигинис-
тими стегнами, Прости мене, помилуй і 
врятуй!” [4, с. 76].

Семантика “любові” в першому значенні 
передається лексемами “любов”, “любити” й 
відбиває основне значення концепту в моделі 
світу письменника: “Любити Вас – любити 
знадність, любити Вас – любить для Вас, 
любити Вас – любити радість, в червнево-
вересневий час” [4, с. 78]. Такий компонент 
семантики концепту, як фізична любов, 
пов’язується із жалістю й відіграє другоряд-
ну роль. 

Любов подається в концептосфері М. Він-
грановського найдоступнiшим засобом поря-
тунку від самотності. У семантиці концепту 
любов у мовній моделі світу письменника від-
бивається міфологічне змішування понять: 
любов до єдиної людини як виняткове по-
чуття – відношення суб’єкта практично до-
рівнюється любові в нейтральному змісті – як 
уподобанню, звичці до предметів, людей, ді-
яльності, що дає людині задоволення, й, на-
впаки, почуття любові як форми відношен-
ня до предметів уподібнюється любові до 
конкретного єдиного: “Дружиною мені при-
снились ви, Ми з вами ідемо, побравшись за 
руки, Ми з вами вдвох, любове моя вічна, Ми 
з вами ідемо дорогою старою…” [4, с. 40].

Від любові до людини з боку іншого збіль-
шується цінність його життя, тобто “любов” 
подається мірою життя. Оскільки в “міри” 
повинні бути постійні властивості, то й сама 
любов набуває рис постійної властивості 
душі: звички. Семантика “любові” як “звич-
ки” і “звички” як “любові” в концептуальній 
системі М. Вінграновського характеризує 
особливий засіб взаємопроникнення життя 
світу в життя окремої особи й навпаки: “Цю 
жінку я люблю. Така моя печаль. Така моя 
тривога і турбота. У страсі скінчив ніч і в 
страсі день почав. Від страху і до страху ця 
моя любота” [4, с. 108]. При цьому поняття 
любові як властивості душі й тілесної любо-
ві розділяються в результаті розмежування 
власне любові та бажання як слів, що мають 
різноманітну внутрішню форму свого зна-
чення: “Кого я так люблю? Люблю тільки 
тебе, Рука моя в твоїй руці співає. І погляд 
твій в душі моїй цвіте Тим квітом, імені 
якому я не знаю” [4, с. 54]. Характеристики 
концепту як тілесної любові пов’язуються із 
жалістю. Така любов доповнюється насоло-
дою, власним задоволенням як “жалюгідний 

сум”: “Лошиця із шовковими ключицями, З 
шовковими пожежними губами, Яку я гнав 
по шпалах і по тінях, Скажи мені, як далі 
жить мені ?” [4, с. 76].

Отже, любов – це складний концепту-
альний компонент лінгвосинергетики М. 
Вінграновського, амбівалентний і водночас 
найхарактерніший з-поміж усіх інших за-
гальнонаціональних концептів. 

Концепт “земля” посідає, на нашу думку, 
чільне місце в текстах поета, оскільки сам ми-
тець уважає, що “Батьківщина і народ – це 
вічна тема” [4, с. 2]. Ліричному героєві влас-
тиве шанобливе ставлення до рідної землі, що 
й зумовлює виразний антропоморфізм цього 
образу. Земля у свідомості ліричного героя є 
всемогутньою та щедрою силою, яка сприяє 
реалізації задумів і мрій, саме тому він звер-
тається з найпотаємнішими благаннями до 
неї: “Подаруй мене, Земле, Вітчизні  І води 
подаруй із Дніпра. Подаруй мені дівчину, 
Земле!” [4, с. 72]. Прагнення бути корисним 
Батьківщині та мрія про особисте щастя зли-
лися в єдиному закличному зверненні до рід-
ної землі. Ліричний герой щиро вірить у те, 
що благословення рідної землі супроводжує 
його на кожному етапі життя: “Мій тихий 
путівець, Мій кожен крок земля благослов-
ляє!” [4, с. 81], він ставиться до неї з благо-
говінням, а тому засуджує споживацький 
інтерес обивателів до землі. Подібний осуд 
виразно репрезентує поезія “За гай ступи-
ло сонце і пішло…”, “І хтось питає тихо: 
земле, спиш? Уже спочила? Дай води з кри-
ниці!” [4, с. 70] уособлюючи ницість і мізер-
ність убогих духом людей, які продовжують 
і “…в цю ніжну мить турботити її, Свою 
любистком вистелену землю” [4, с. 70]. 

Концепт “вода” у творчості М. Вінгранов-
ського заслуговує на окреме наукове дослі-
дження, адже саме там – витоки масштабного 
(фактично центрального, на думку Т. Салиги 
[10, с. 11]) образу Дніпра. У поета аквапростір 
представлений власне образом води, а також 
образами ріки, моря й океану. Образ води в 
ліриці конотативно-багатозначний, оскільки 
наявність цього образу в структурі поетичного 
твору сприяє створенню як позитивного, так і 
негативного асоціативного ряду. В окремих по-
езіях вода як конкретна рідина стає для лірич-
ного героя уособленням нерозривного зв’язку 
з Вітчизною, і саме тому він у вже згадуваному 
нами вірші прохає “Подаруй мене, Земле, Ві-
тчизні  І води подаруй із Дніпра” [4, с. 72], або 
набуває переносного значення, сприймаючись 
як символ духовного багатства та моральної 
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величі в контексті рядків про друзів: “Як бе-
регти мені цілющу вашу воду, Щоб з ваших 
вод я пив красу й свободу…” [4, с. 81]; а в ін-
ших демонструє людську споживацьку нату-
ру: “І хтось питає тихо: земле, спиш? Уже 
спочила? Дай води з криниці!” [4, с. 70], ста-
ючи приводом для неспокою землі в час від-
починку. Образи ріки, океану, моря (згаду-
вані й у своєму первинному значенні певного 
водного простору – наприклад, ріка Кодима) 
переважно осмислюються митцем як образи 
майбутнього: “Скоріш пливи, нова ріко моя! 
З глибин твоїх нові зійдуть світання” [4, 
с. 84], життєвого виру “Переді мною далеч 
океанна… Лиш оступись, і доля – нанівець!” 
[4, с. 82] та невідомого: “Я плачу… далі – не-
зглибиме море…” [4, с. 86].

Таким чином, загальнонаціональні кон-
цепти душа, життя, любов, земля, вода посі-
дають особливе місце в лексико-семантичній 
системі поетичного ідіостилю М. Вінгранов-
ського, а також відображають ментально-
психологічну специфіку та ціннісні орієнти-
ри українського народу. 
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ОЛЕНА ПЧІЛКА В РЕЦЕПЦІЇ ДМИТРА ДОНЦОВА

Стаття присвячена дослідженню твор-
чості Олени Пчілки з позиції Дмитра Донцова 
як літературного критика. Відомо, що твор-
чість цього науковця  вирізняється з поміж 
численних літературознавчих студій його су-
часників та наступників (М. Зерова, М. Драй-
Хмари, М. Євшана та багатьох інших).

Ключові слова: національна ідея, нова-
торство, літературознавство.

А ктуальність статті визначається недо-
статністю висвітлення теми, пов’язаної 

з вивченням літературознавчих досліджень 
Дмитра Донцова про постать і творчість Оле-
ни Пчілки. Можливо, цей процес зумовлений 
тим,  що, “ми останнім часом звикли до лі-
тературознавців старанних, але обережних. 
Вони довго збирають факти, згромаджують 
назви, перетасовують прізвища. І, як прави-
ло, не менш старанно уникають будь-яких 
гіпотез, концепцій, моделей. У кращому разі, 
вони пишуть коментар…” [15, с. 341]. Дотепер 
не систематизовано літературознавчі пошуки 
науковця, хоч його напрацювання виклика-
ли резонанс у науковому світі в наш час [2, 
6, 8]. На них покликаються багато вчених-
філологів [7] та фахівців-журналістів [10, 
11], а все ж донині яскрава студія “Мати Лесі 
Українки (Олена Пчілка)”,  уміщена до найві-
домішої літературознавчої книги Донцова – 
“Дві літератури нашої доби”, залишається без 
повноцінного аналізу, хоч, як на наш погляд, 
критик чи не першим у літературознавстві де-
тально репрезентував  “одну з найвидатніших 
постатей українського жіноцтва” [5, с. 154].

Мета статті – це спроба дати всебічну 
та об’єктивну характеристику літературно-
критичної спадщини Д. Донцова, присвяче-
ної творчості Олени Пчілки, осмислити  місце  
критика в українському літературознавстві 
перших десятиріч ХХ століття. 

Досягнення цієї мети передбачає реаліза-
цію конкретних завдань:

- дослідити жанрову природу його літе-
ратурознавчої розвідки;  

- виявити  своєрідність архітектоніки 
статті “Мати Лесі Українки (Олена Пчілка)”;

- окреслити і якомога глибше прокомен-
тувати суголосні мотиви Олени Пчілки та 
Лесі Українки в рецепції науковця; 

- вказати на новаторські риси творчості 
Олени Пчілки; 

- назвати,  які саме твори письменниці 
проаналізував критик.

Нами було з’ясовано, що особливе місце 
в літературно-критичному доробку Д. Дон-
цова займає  його тлумачення творчості 
українських письменників-класиків [9]. Так, 
зокрема, в епіцентрі лесезнавчих та шевчен-
кознавчих літературознавчих студій – про-
блема національної ідентичності української 
літератури. Простежмо, чи правомірна, до-
речна така оцінка щодо студії “Мати Лесі 
Українки (Олена Пчілка)”. 

На наш погляд, аналізована стаття сут-
тєво відрізняється від інших студій, що вхо-
дять до книги “Дві літератури нашої доби”. 
По-перше, вона вирізняється жанровою при-
родою, бо являє собою своєрідний літератур-
ний портрет, у якому простежуємо елементи 
фахового, ґрунтовного критичного дослі-
дження. По-друге, критик  не спорадично 
окреслив ті чи ті ознаки творчості авторки, а 
детально розкрив риси новаторства й основні 
аспекти її світогляду; обставини, що сфор-
мували талант присьменниці; змалював пси-
хологічний портрет мисткині;  підніс творчу 
постать Олени Пчілки на височину її доньки. 
Конкретизуймо наші міркування.

Архітектоніка статті продумана науковцем, 
бо відзначається стрункістю, логічністю, виваже-
ною хронологічною послідовністю. На початку 
студії докладно і неквапливо розповідається про 
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біографічні чинники, за яких в авторки різно-
жанрових творів “розвинулось поетичне на-
тхнення і хист письменницький” [5, с. 154]. 
Спочатку Донцов звертає увагу на мальовни-
чу природу Волині, де  “жила і черпала своє 
натхнення Олена Пчілка” [5, с. 155]: “Хто 
знає цю околицю, зокрема село Колодежне, 
де жила Пчілка (і де росла Леся Українка), – 
той зрозуміє, як могло розвиватися поетичне 
надхнення і хист письменницький в матері і в 
доньки, – в тій повній поезії околиці, яку м. 
і. змалювала Леся в  “Лісовій Пісні”... Великі 
ліси, від яких дихало повір’ями і переказами 
прадавньої минувшини, а в нашу добу – чудо-
ва операційна база повстанців; трясовиська, 
<…> оброслі вербами озера, що як причалите 
каюком і скочите на беріг, то вгрузне по кіст-
ки в землю…” [5, с. 154]. Очевидно, що такий 
огляд зумовлений жанровою природою стат-
ті: літературний портрет у публіцистиці тяжіє 
до відтворення творчо-психологічного об-
личчя митця, зумовленого інтелектуальною 
спадкоємністю, захопленим зображенням 
індивідуальності. Виражальні методи літе-
ратурної портретистики різні, тому як родо-
жанрове утворення  літературний  портрет 
знаходиться на перетині критики і художньої 
публіцистики [4].

Ідилічно змальована барвиста природа, 
на фоні якої символічні історичні свідки сла-
ветної минувшини впливають на становлення 
світогляду та характеру, сприяла формуван-
ню типу “жінки-мужчини” [5, c. 154]: “Чудові 
історичні пам’ятники – замок нашого кня-
зя Любарта в Луцьку, гора королеви Бони в 
Кременці, де ще лишилися спогади про Кри-
воноса; Берестечко, куди до останнього часу 
щороку відбувалася проща українська на 
кістки козаків, що впали в битві триста літ 
тому; Почаїв з Лаврою, старезна мова меш-
канців, їх старі звичаї, а на Івана Купала – 
фантастичний вигляд волинського села, коли 
озером плили вінці, з усіх усюд лунали дале-
кі співи хлопців і дівчат, і всюди, як западала 
тьма, зеленим фосфоричним вогнем в кущах 
блискали світлячки, а в степу, на пригорках 
– блимали й мерехтіли вогні Іванової Ночі...” 
[5, с. 154–155]. На нашу думку, цей уривок 
тяжіє не до літературно-критичного, есеїс-
тичного стилю письма, а вирізняється опо-
відною манерою викладання, письменниць-
кою фантазією та мистецьким хистом. Така 
ознака властива романтичному оповіданню, 
яке характеризується здебільшого виразною 
композицією, наявністю оповідних відступів, 
історичною ґенезою [12, с. 522]. 

Уже на початку розвідки науковець вда-
ється до порівняльного літературознавчого 
методу, тому що (хоч і фрагментарно) зістав-
ляє умови формування таланту письменниці 
та її доньки: “Писала поезії, новелі, драма-
тичні твори, публіцистичні, редагувала влас-
ний журнал; була піоніркою жіночого руху і 
матер’ю Лесі Українки, якої дух розвинувся 
і зформувався, в великім степені, власне під 
впливом матері” [5, с. 155].  

На особливу увагу заслуговує порушене 
Донцовим питання про творчі взаємозв’язки і 
взаємовпливи Олени Пчілки й Лесі Українки. 
Критик порівнює “ідейний світ Олени Пчіл-
ки з світом її доньки” [5, с. 171] і констатує  
“вражаючу подібність думок, настроїв і тем, 
навіть окремих виразів” [5, с. 171]. Тут він 
детально простежує суголосність конфлік-
ту переможця і переможеного в  “Пчілчино-
му перекладі Словацького «Ліля Венеда» і 
драматичної поемі Лесі “Оргія” [5, с. 171] та 
вивчає проблему митця, тому що в умовах 
соціокультурних зрушень 20–30-х років ХХ 
століття відбувається трансформація митця-
пророка в митця-майстра, а він сам постає як 
активний учасник, деміург, будівник та бун-
тівник соціокультурних процесів, виразник 
духовного змісту держави, епохи, часу. 

Ця проблема по суті вічна, тож була по-
рушена і в перекладацькій діяльності  Олени 
Пчілки, і в  драматичному творі Лесі Україн-
ки  “Оргія”:  “<…> у матері – протест проти 
облуди, розходження між словом і ділом, це 
саме розходження – улюблена тема Лесі” [5, 
с. 171]. Митець, що  “не хоче для чужого пана 
профанувати свій талант, своєї арфи” [5, с. 
171], виступає як сильна особистість, здатна 
відстоювати свободу свого мистецтва навіть 
ціною життя. Трагічну долю Антея можна 
висловити словами Олени Пчілки: “Чи шана 
ж та, чи ті вінки поможуть? Тому, хто цілий 
вік болів душею, серцем і в землю ліг, утомле-
ний тим серцем з байдужістю свого рідного 
люду, з котрого знять хотів сліпецькую полу-
ду” [13, с. 201]. Таким чином, творчість та пе-
реконання Олени Пчілки, в оцінці Донцова, 
мали продуктивний вплив на ідейні погляди 
Лесі Українки, які позначились, зокрема, у 
змалюванні образу митця та відтворенні його 
функції в суспільстві. Спільною і головною 
характеристикою цього образу в перекладі 
Олени Пчілки та в драмі Лесі Українки “Ор-
гія” є духовна  свобода, усвідомлення сили, 
призначення і цінності мистецтва. 

Як бачимо, Донцов опановує питання 
творчих та світоглядних узаємозв’язків та 
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взаємовпливів, і тому торкається проблеми 
інтертекстуальних збігів та перегуків у літе-
ратурі, що “виявляється не лише в одвертій 
конкретній цитації, а в зверненні до типових 
образів, сюжетних трафаретів….” [1, с. 32]. 
Обґрунтуймо наші міркування.

Відомо, що важливим ключем для розу-
міння тексту є його прочитання в контексті 
інших творів, між якими існують генетичні 
взаємозв’язки. Задовго до теорії діалогічнос-
ті М. Бахтіна Д. Донцов відстежив діалогічні 
взаємини в такий спосіб, як це репрезентував 
російський учений: це  “взаємозв’язки (смис-
лові) між будь-якими висловлюваннями в 
мовленнєвому спілкуванні. Будь-які два ви-
словлювання, якщо ми зіставимо їх у смис-
ловій площині (не як речі і не як лінгвістичні 
приклади), виявляються в діалогічних відно-
шеннях” [3, с. 488].

Міжтекстові зв’язки творів Олени Пчілки 
та Лесі Українки, з точки зору критика, ви-
значаються у пошуках спільних постатей, 
персонажів, одержимих “якоюсь міцною іде-
єю” [5, с. 172], борців за правду з “ворохоб-
ними душами” [5, с. 172]. І критик указує на 
таких осіб: Міріам, Кассандра, Ричард – у 
Лесі Українки, Омелько – в Олени Пчілки. На 
думку науковця, людина у творчості україн-
ських мисткинь постає вольовим “фанатиком 
ідеї” [5, с. 172], наділеним “загонистою вояць-
кою вдачею” [5, с. 172]. Дослідник удається до 
численних прикладів, відшукуючи спільного 
героя (“цей же ж тип” [5, с. 172]) та суголосні 
мотиви в їх творчій спадщині: “Візьміть по-
езію Пчілки  “Посмертна Шана”, де вона глу-
зує з юрби, яка прийшла урочисто вшанувати 
того, ким нехтувала за життя, – а знайдете ті 
самісінькі мотиви в “Одержимій” Лесі… В  
“Пігмаліоні” Пчілки читаємо про “тих індий-
ських жінок, які по смерті чоловіків, кидалися 
в вогонь” <…>. І цей самий образ стрічаємо в  
“Епілозі” Лесі…” [5, с. 172] (підкресл. наші. – 
В. К.). У результаті скрупульозного донцов-
ського зіставлення героїнь із циклу  “Ритми”, 
пророчиці з поеми Лесі Українки “На руїнах” 
із навіть  “перекладними” [5, с. 173] постатя-
ми Олени Пчілки, критик доходить висновку, 
що “образ жінки патріотки – присвічував 
першим крокам творчості Пчілки, і той са-
мий образ, перетворений в образ жінки одної 
фанатичної ідеї, приковував увагу доньки” 
[5, с. 173] (підкресл. наші. – В. К.). Це дало 
змогу науковцеві резюмувати, що найбільше 
на творчість і світогляд Лесі Українки впли-
нула мати, а не “далекий її духом” [5, с. 173] 
Михайло Драгоманов.

На думку Донцова, прозова спадщина 
Олени Пчілки має яскраві новаторські риси. 
Наприклад, основною інтенцією новел та 
оповідань письменниці є спостереження, 
вияв і ретельне вивчення тих важливих про-
цесів та явищ, які відбувалися в українському 
суспільстві другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття. Науковець стверджує, що “пись-
менство повинно давати відповідь на всі про-
кляті, на всі актуальні й пекучі проблеми, а не 
замикатися в вузькі рамки життя одної лише 
верстви нації” [5, с. 156–157]; він прагне роз-
крити і пояснити цілісність, нероздвоєність 
громадської позиції та мистецького кредо 
Олени Пчілки, воднораз підносячи її на ви-
сочину Т. Шевченка та Лесі Українки. Осно-
вна частина студії Донцова присвячена дослі-
дженню тематично-проблемного розмаїття 
оповідань та повістей Пчіли, хоч не уникає він 
і критики її таланту з боку інших дослідників: 
“критики не були ласкаві до неї… Не любить 
її совєтська критика, ні критик демократич-
ного українства С. Єфремов за її “шовінізм”, 
очевидно  “вузький”, ні Чикаленко, такий не-
справедливий до неї в своїм  «Щоденнику»” 
[5, с. 156].

Водночас літературознавець удається 
до ідейно-художнього аналізу малої прози 
письменниці: він помічає, що оповідання Оле-
ни Пчілки характеризуються розгалуженим 
фабульно-сюжетним рухом (справді, пізніше 
сама авторка писала: “<…> в основі кожного 
оповідання, чи великого, чи маленького, ле-
жить якийсь дійсний факт” [14, с. 44]); зма-
люванням “глибшого конфлікту, не просто-
го собі малюнку, щоб зворушити читача” [5, 
с. 158] та відтворенням внутрішнього світу її 
персонажів, в основі якого  “протест фана-
тиків духа, шукачів нової правди” [5, с. 158]. 
Донцов звертає увагу читача на новаторські 
риси творчості Олени Пчілки, бо вважає, що 
її попередники (українські прозаїки ХІХ сто-
ліття) в основному зображували життя селян-
ства, тоді як вона відходить від традиційної 
селянської тематики (на підтвердження своєї 
думки він наводить лист  Пчілки до Ом. Ого-
новського: “Не в той слід іду я, в який пішов 
той Марко Вовчок і сучасні йому автори, я 
стала на нове поле” [5, с. 159]) та присвячує 
свої твори життю української інтелігенції, 
дрібного маєткового панства і чиновництва. 

Перші прозові твори Олени Пчілки, що 
з’явилися друком на початку 80-років ХІХ 
років у львівському журналі “Зоря” (“Пігма-
ліон”, “Забавний вечір”, “Чад”) критика не 
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зацікавили (він лише опосередковано називає 
оповідання “Пігмаліон” (див. табл. № 1)), оче-
видно, тому, що нікчемність і дріб’язковість 
обивательського побуту та фальшиве народо-
любство ліберального панства, описані в цих 
оповіданнях, на думку Донцова, не виявляли 
яскравих новаторських рис, не виступали  
уособленням чіткої громадянської позиції, 
не могли бути прикладами того, як художня 
майстерність письменниці сягає високого, 
перш за все психологічного рівня.

Учений переконує, що творами з  вираз-
ними психологічними ознаками в спадщині 
Олени Пчілки можуть вважатися новели, 
написані пізніше – “Збентежена Вечеря” та 
“Соловйовий спів”. Характерно, що саме в 
них Донцов досліджує засоби психологічної 
мотивації тих чи тих учинків героїв та зазна-
чає, що  для одних читачів ці твори можуть 
бути ілюстрацією конфлікту між “панами та 
селянами”, для інших – мають стати бороть-
бою “погордої раси, певної своєї здоровос-
ти, вищості моральної, до збанкрутованої 
кляси, готової вже до уступлення” [5, с. 159]. 
Напевне, критик звертається до читача-
письменника, якому пропонує (на взірець цих 
новел Олени Пчілки) писати твори з яскраво 
вираженою бунтівничою ідеєю.

Воднораз науковець детально вивчає по-
ему “Козачка Олена”; акцентує психологічну 
художню деталь у творі – мережану хусточ-
ку.  Головна героїня приносить її коханому 
(що одружився з іншою дівчиною), коли той 
іде на війну і не відомо, чи повернеться жи-
вим. Олена тамує свій сердечний біль, особис-
ту кривду, зраду Василя і благословляє його 
в “непевну путь”, “за святеє діло” та дарує 
мережану хустинку, що служитиме козакові 
талісманом щастя. Із давніх-давен подарова-
на хустина символізувала щастя та вірність, 
але – і на це вказує науковець – у цій поемі 
вона уособлює самопожертву в ім’я  козаць-
кої слави: “<…> ця поема одна з найкращих її 
речей, силою виразу, кованістю стилю і зміс-
том, гордим і шляхетним; зрада особиста – це 
біль, який переболить. Але зради отчизни не 
вибачить!” [5, с. 160]. Цитуючи невеликі тек-
стові уривки, Донцов висловлює думку, що в 
інтерпретації Олени Пчілки героїня “урази 
особистої до нього не має”, дівчина “журить-
ся важнішою справою: як переможе у полі, 
хай повертає додому; коли щастя принесе тая 
хустина, – “хай розплете твоя жінка конику 
гриву”!..” [5, с. 160].

Зображуючи постать дівчини-патріотки 
часів гетьманування П. Дорошенка, вказую-

чи на  “характерність” [5, с. 160] як головну її 
рису, Донцов виокремлює мережану хустину 
як художню деталь, що, на його думку, вжи-
вається у творі не стільки як зображувальна 
та виразна подробиця, характерна ознака 
будь-якого предмету, частини побуту, пей-
зажу, інтер’єру, що несе підвищене змістове 
навантаження, скільки визначає в багатьох 
рисах ставлення читача до твору [12, с. 731]. 
Критику, на наш погляд, надзвичайно важ-
ливо було переконати адресата – читача-
письменника – у тому, що ось такі жіночі по-
статі потрібно змальовувати, бо образ Олени 
– один із перших в українській поезії образ 
жінки, свідомої українки, ніжного серця і 
сильної волі, яку, завдячуючи художній де-
талі, читач усвідомлює як мужню, морально 
сильну, здатну заради Вітчизни на самопо-
жертву: “Бере вона за героїнь не “тих ніжних 
коханок, сестер і жінок, а постать жінки-
патріотки”, знову – активної протестантки, 
борця” [5, с. 159].

Досліджену науковцем творчість Олени 
Пчілки узагальнимо у вигляді Таблиці 1.

Як видно з таблиці, Донцов, наскільки це 
можливо в межах однієї статті, доводить, що 
творчість Олени Пчілки – це дуже різнопла-
нове явище, яке включає в себе чималий доро-
бок: літературну, видавничу, публіцистичну, 
науково-критичну діяльність, що її критик 
вивчає рівною мірою. На відміну від багатьох 
дослідників – від початку ХХ до початку ХХІ 
століття – науковець, перейнявшись ідеями та 
прагненнями письменниці, передусім репре-
зентував у сукупності її світоглядне кредо 
(“ціле світовідчування” [5, с. 170]) та комплекс 
різножанрової літературної спадщини, спря-
мовані, на думку критика, на відродження 
духовності українського народу, виховання 
національно свідомого типу нового українця: 
“Думала, що всяка кляса чи нація, яка хоче 
піднестися з занепаду, має передусім піднес-
тися духом, має видати з себе нову людину: 
“не в тому наша недостача, – писала, – як в 
людях”... В часи, коли все поступове україн-
ство, ідучи за прикладом ліберальної Росії, 
– щасливого майбутнього шукало тільки в 
зміні зовнішніх обставин, державного чи со-
ціяльного порядку, – її клич, передусім удо-
сконалитися самому, самим стати насамперед 
твердим духом, – був ревеляцією, на яку, на 
жаль, так мало звернули уваги...” [5, с. 162]. У 
рецепції Донцова, тип художнього мислення 
Олени Пчілки відповідає сформульованому 
ним “комплексу багатожанрової спадщини”. 
Оскільки критик прагнув передати яскраво 
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виражене національне підґрунтя творів літе-
раторки, то передовсім зацікавився текстами 
з виразною громадянсько-патріотичною, іс-
торичною проблематикою. Слід вказати на 
те, що у своїх поглядах на постать і творчість 
Олени Пчілки Д. Донцов зазнав еволюції, 
бо цю проблематику він розглядає набагато 
ширше, глибше, змістовніше, об’ємніше: зо-
рема, об’єктом його аналізу, наприклад, у 
поемі “Козачка Олена” виступає першорядна 
ідея національно активної жінки, досліджена 
крізь призму психологічної деталі. 

Вірогідно через те, що така проблемати-
ка та ідейна спрямованість не властива чи-
малій низці дитячого доробку письменниці, 
її водевілям, комедіям, драматичним творам, 
Донцова-критика вони не зацікавили. Із цих 
причин він не вдається і до детального фі-
лологічного вивчення її віршів (настроєвої 
виразності, ритмомелодики, композиційної 
стрункості, пісенних прийомів, образної май-
стерності тощо).  

На нашу думку, осмислення українського 
літературно-критичного процесу 20–30-х ро-
ків ХХ століття може допомогти майбутнім 
дослідникам творчості Д. Донцова серйозно й 

детально розкрити його, без перебільшення,  
дивовижний талант критика – не лише твор-
чості Олени Пчілки, а й інших вітчизняних 
письменників. Такий аналіз дозволить більш 
повно відтворити окреслений період у літе-
ратурознавчому й історико-психологічному 
аспекті, що свідчить про наукову перспекти-
ву дослідження.
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У монографії досліджено актуальні проблеми по-
етики творчості М. В. Гоголя – міфологізації й мі-
фотворчості, індивідуального стилю письменника, 
жанрової специфіки творів тощо. Аналізуючи ху-
дожній світ майстра пера – від перших літературних 
спроб і до “Мертвих душ”, авторка зосереджує увагу 
на особливостях художньої структури гоголівських 
шедеврів, їх мотивній організації, прийомах очуд-
нення, деталізації, ролі та функціях “дрібниць”.

Книга адресована літературознавцям, виклада-
чам-філологам, студентам, широкому колу шану-
вальників творчості видатного полтавця. 

Мацапура В. И.
Н. В. Гоголь: художественный мир
сквозь призму поэтики: Монография
/ Валентина Ивановна Мацапура. – Полтава:
Полтавський літератор, 2009. –  304 с.
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ГРАНІ ОБРАЗНОГО СВІТУ НАРТАЛА:
СПРОБА РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

(ЗА ДРАМОЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “РУФІН І ПРІСЦІЛЛА”)

Стаття присвячена проблемі культур-
них світів маргінальних образів Лесі Укра-
їнки. На прикладі образу неофіта Нартала 
доводиться тенденційність його тради-
ційного тлумачення. Уперше пропонуєть-
ся для інтерпретації Нартала код плебей-
ської культури. 

Ключові слова: семіотичний підхід, 
конфлікт культур, код.  

П ротягом останніх десятиліть пошуки 
коду творчості Лесі Українки збагати-

ли наше уявлення про феномен письменниці. 
Однак досі відкриваються не відомі раніше 
культурні пласти витоків та місткості її об-
разів, що загалом засвідчує неповноту нашо-
го осягнення творчої спадщини письменниці. 
Тексти Лесі Українки, як і будь-які глибокі 
мистецькі творіння, що набирають значення 
послань до нащадків, володіють таємницею 
“палімпсестності”, багатошаровості, якій не-
має кінця. Активне пізнання цих “палімпсест-
них” знаків у, здавалось би, добре вивченому 
доробку – важлива прикмета сучасного літе-
ратурознавства. Одним з актуальних завдань 
майбутніх студій стає прискіпливіша увага 
до маргінесів образного світу Лесі Українки, 
що раніше лише принагідно опинялися в полі 
зору дослідників. Прикладом тексту, який 
потребує більш пильної уваги науковців, слід 
вважати драму “Руфін і Прісцілла”. Небезпід-
ставно в ній убачають духовний заповіт Лесі 
Українки, яка свого часу писала в листі до 
сестри Ольги: “Мені здавалось, що я не смію 
вмерти, не скінчивши “Руфіна і Прісціллу” [10, 
с. 414]. Однак прочитання найбільшої драми 
літераторки не відзначалось особливою ак-
тивністю і переважно зосереджувалося на 
осмисленні головних героїв, у яких, за спо-
стереженням М. Драй-Хмари, Леся Українка 
намагалася “злити віру й розум, створивши з 
них одну гармонійну цілість” [4, с. 137]. Ви-
соку скрупульозність у прочитанні “Руфіна 
і Прісцілли” продемонстрували О. Ставиць-
кий, Г. Гаджилова, однак переважно дослід-

ники ставлять за мету шукати в тексті цього 
твору аргументи pro et contra християнства 
(М. Моклиця). Проте насправді драма значно 
ширша за своєю проблематикою, оскільки 
пропонує цілий спектр узаємодії культурних 
світів. Недарма О. Забужко на порозі ниніш-
нього тисячоліття побачила в Лесі Українці 
передусім “культурно-інтерпретаційну про-
блему” [5]. 

Прикро, що досі серед персонажів “Ру-
фіна і Прісцілли” залишається недооціненим 
Люцій Кней, буквально розіп’ятий на пере-
тині складних кодів і вкрай важливий для ро-
зуміння культурософських інтенцій авторки. 
Практично проігнорованими в літературо-
знавчих студіях є образи Крусти і Семпронія, 
Сервілії і Нофретіс, Теофіла, Клієнта й ін. 
Найбільш перспективним для аналізу епізо-
дичних персонажів вважаємо семіотичний 
підхід з його прискіпливістю до найменших 
нюансів культурного дискурсу. Завдання цієї 
статті – визначити роль і місце в парадигмі 
культурних світів драми “Руфін і Прісцілла” 
Лесі Українки образу неофіта Нартала. 

Слід відзначити, що радянське літерату-
рознавство сформувало традицію доволі од-
нозначної інтерпретації Нартала в системі 
образів драми, що було зумовлено домінан-
тою класових оцінок в характеристиці геро-
їв. Він послідовно виокремлюється з симпа-
тією та співчуттям, оскільки, як стверджує 
О. Ставицький, “Нартал – єдиний персонаж 
драми, в якому живе “дух Спартака”, невга-
симе прагнення до свободи і палка ненависть 
до рабства, в якій би формі воно не існувало” 
[8, с. 187]. Антихристиянський пафос Нарта-
ла підкреслює О. Бабишкін, убачаючи в цьому 
образі розгорнуті “позитивні риси неофіта-
раба з драматичної поеми «В катакомбах»” 
[1, с. 349]. Проте вже тоді літературознав-
ці мусили брати на себе місію виправдувати 
агресивність африканця, а текстологічні до-
слідження довели, що, працюючи над текстом, 
Леся Українка свідомо позбавляє Нартала 
окремих шляхетних учинків, які мали місце в 
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перших редакціях сцен із ІІІ та ІV дій драми. 
Г. Гаджилова одна з перших наголосила на 
“втраті життєвих орієнтирів” Нартала, якого 
раніше послідовно протиставляли іншим пер-
сонажам на підставі його послідовно “рево-
люційної” позиції [3, с. 16]. Симптоматично, 
що автори останніх монографій, присвяче-
них Лесі Українці, – В. Агеєва, Л. Демська-
Будзуляк та О. Забужко – уникають харак-
теристики Нартала. Але, на нашу думку, цю 
смугу замовчування далеко не однозначного 
персонажа слід перервати, позаяк у ньому 
віддзеркалюються міркування української 
письменниці над досвідом, який Е. Саїд на-
зиває розширенням культурного “простору, 
спільного для метрополійного та колишнього 
колонізованого суспільства” [7, с. 55]. 

Уперше в тексті Лесі Українки відпущеник 
Нартал з’являється на зібранні християн у Ру-
фіновому домі разом із своїм колишнім влас-
ником патрицієм Кнеєм Люцієм. Африканець 
одразу проявляє свій палкий характер, гостро 
реагуючи на “інспірацію” християн брудом з 
боку провокатора Крусти, проте його втихо-
мирює лише однією фразою з Біблії Люцій, ав-
торитет якого для колишнього раба безсумнів-
ний, хоч усе ж він один наважився чинити опір 
вігілам, які ув’язнюють християн. 

У в’язниці Нартал не зраджує свій харак-
тер та переживає світоглядне перевтілення, 
яке потребує об’єктивного висвітлення. Він 
один через непоступливість зазнає суворого 
покарання – юнака приковують ланцюгами 
до стовпа. Прикований Нартал неодмінно ви-
кликає асоціації з Прометеєм, якого карають 
за бунт проти олімпійців, відповідно варто-
вий із ремінною трійчаткою виконує функ-
цію зграї хижих орлів. Безкінечні інвективи 
Нартала свідчать, що за час перебування у 
в’язниці відбувся його остаточний розкол 
із християнами, колишні “брати” стали для 
нього ворогами, а він для них – “паршивою 
вівцею”. Найбільше турбується за Нартала 
Кней Люцій, який свого часу і ввів відпущени-
ка в коло своїх одновірців-християн та допо-
магав йому осягати ази християнської етики. 
Люцій, без сумніву, дорожить цією незвичай-
ною дружбою, через “владу над душею Нар-
тала” він відкрив у собі потенціал християн-
ського проповідника. І хоч ця влада є зразком 
відповідальності за того, кого “приручив”, в 
очах Нартала вона виглядає зовсім інакше. 
Африканець мислить матеріалістично-грубо, 
виявляючи комплекс принизливої залежнос-
ті, який раніше, напевно, він відсував у глиби-
ни підсвідомості. Його жовч і потреба звину-

ватити всіх за життєву поразку виливається 
і на колишнього вчителя, який для нього пе-
редусім був римлянином-багатієм, що купив 
його, “убогого і дикого номада”, в рабство “і 
тілом, і душею”. Різницю між словами “вику-
пив” (за версією Люція) і “купив” відпущеник 
не визнає. Як Неріса з Танагри (“Оргія”), так 
і номад Нартал радше відчував себе іграшкою 
в руках чужинця, принаймні підсвідомо, а тим 
часом звичаї покинутого роду нуртували все-
редині “Я”, лише очікуючи нагоди виллятися 
у свідомі вчинки та слова. Номадами зазви-
чай називали кочівників, які жили за рахунок 
скотарства та полювання; племена, що мігру-
вали, суттєво відрізнялися своєю культурою 
від осілих народів, що складали для мігрантів 
небезпеку асиміляції, а відтак і втрати своєї 
самобутності. 

Найбільше дошкуляла колишньому рабо-
ві залежність душі. І за те, що він відчув “брат-
ську любов” до свого власника, тепер Нартал 
картає і його, і себе. У Лесі Українки зазви-
чай визволений, ощасливлений свободою не 
складає абсолютну єдність із своїм добро-
дійником. Письменниця трималася думки, 
що вільним стати можна тільки за умови ви-
зволення самотужки. Як колишній кочівник, 
онтологічно Нартал мислить природними ка-
тегоріями, навіть порівнює себе із звіром (ле-
вом, барсом), закономірно в його природних 
інтенціях в ієрархії цінностей волі надається 
найперше місце. 

Монолог прикованого Нартала засвідчує 
не лише відчуження від Люція – він ударяє 
потужною блискавкою в ту пуповину, що по-
єднує природу і культуру, зокрема культуру 
цивілізаційно-християнських законів спів-
життя. Без будь-яких сумнівів Нартал збіль-
шує ареал ворогів християн, додавши до за-
можних римлян, що репрезентують в його 
очах варварську імперію, лідера християн-
ської громади, оскільки їх об’єднує катего-
рія влади, що посягає на волю індивідуума. 
В очах раба-номада у в’язниці Рим остаточ-
но постає “хитрим”, а християнство – лише 
одним із засобів стратегічного поневолення 
людини. Колишній раб афективно накидаєть-
ся на всю культуру, блиск якої розцінює як 
магніт, що впокорює чужу волю, і в цьому по-
лягає її “гріх” перед природою. Аристокра-
тові Люцієві він ставить у провину той факт, 
що, вдаючись до класичних методів Мецена-
та (“Оргія”), той засліплює досягненнями та 
перспективами римської культури і тим са-
мим “одбирає змогу хтіти” в чужинця:
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Ти став мені показувати зараз, 
не через ґрати, а на вільній волі, 
красу Італії, багатство Рима, – 
у мене дух зайнявся! І забув я 
пустиню рідну й батьківський намет 
для нечесті блискучої. А потім 
ти показав мені ще інші скарби, – 
світ філософії, науки, хисту… 

 [11, с. 203].
У цій звинувачувальній тираді стає ще 

більш помітним шевченківський архетип, 
який суголосний образові Нартала, впадає в 
око відлуння самобутнього шевченківського 
тексту. Взагалі історія викупу Нартала з не-
волі мимохіть асоціюється з долею Шевчен-
ка, перед яким також відкрилося багатство 
культурних здобутків (російських і європей-
ських) під час навчання в Академії художеств. 
У монолозі номада вгадується атрибутика 
шевченківського письма (топос “батьківський 
намет”, тавтологічний зворот “вільна воля”), 
мелос поезії Кобзаря, потужна лірична екс-
пресія. Під впливом Люція “нещасний вар-
вар” уявив себе справжнім сином Риму: так 
Шевченко та його численні земляки ішли “в 
люди”, поки не збагнули самообман. “Які ж 
ми люди?” – запитує Шевченко. Приниження 
від патриціїв та “запанілих хамів” дозволили 
прозріти Нарталу, і тоді він, як і шевченків-
ський ліричний герой, осмислює всю міць ро-
дового номадського коріння, щоб душею зно-
ву повернутись ad fontes. Так була подолана 
зваба маргінала високою культурою, що бере 
в полон душу, і тоді навіть клітка, де він був 
“тілом раб, душею вільний”, стала здаватися 
бажанішою. 

Другим “сильцем” для Нартала стає хрис-
тиянство, що на перших порах здавалося ло-
кусом свободи Духа, який спокушав ще ман-
ливіше, ніж “краса Італії”, “багатства Риму”. 
Християнство дозволило номаду подолати 
його внутрішні земні протиріччя, болі свого 
часу, подарувало віру в спасіння, єдиний пра-
ведний шлях:

Зопсована душа запрагла неба, 
розкоші вічної, надземних скарбів, 
і я за них продав і честь, і гордість

 [11, с. 204].
Проте, на відміну від інших християн, 

Нартал не знайшов бажаного спокою в но-
вій вірі, бо так і не зумів прийняти заповідь 
Христа любити ворогів своїх. Дику силу лева, 
що нуртувала в ньому, номад не міг реалізу-
вати, караючи ворогів, а навпаки, його навча-
ли в громаді культивувати покірність, до того 
ж щира любов до свого визволителя Люція 

набрала форми “псячої вірності” і затьма-
рювала свідомість молодого відпущеника. 
Нартал звинувачує за свій психологічний 
злам і життєве фіаско Люція Кнея, бо саме 
він стимулював його зробити вибір, який 
перед смертю Нартал розцінює як “собаче 
життя”. Рафінований патрицій в очах озві-
рілого варвара “на темничому дозвіллі” стає 
найпершим злочинцем. 

Хоч Люцій Кней, до якого юнак тривалий 
час був прив’язаний відданими почуттями, 
не переслідував прихованих зловорожих на-
мірів, але, на думку Нартала, він став у ряди 
римлян, які запрагли “без війська” отримати 
перемогу над тими, кого не подолали “оруж-
но”, підкоривши їх “кормигою” віри. Отож 
основна мета християнства, як вважає знедо-
лений номад, – урізноманітнення і посилення 
завойовницької політики Римської імперії, 
що відкриває можливості “всі Карфагени 
зруйнувать без зброї”. Варто звернути ува-
гу, що Карфаген згадував у своїх міркуван-
нях про жорстокість християнства Руфін, 
хоч для нього, людини культури, віра “хижих 
карфагенян” є абсолютно неприйнятною. 
Нартал же у своїй палкій промові використо-
вує символ Карфагену як право на інакшість 
– іншу культуру, інші традиції, інший світ, 
який стерилізувала імперія, що відстоювала 
розвій цивілізації з підпорядкуванням єди-
ному адміністративно-культурному центру. 
Цікаво, що 144 року жертвами економічної 
політики Риму стали “одночасно зруйнова-
ні торговельні суперники Риму, Карфаген і 
Корінф” [6, с. 145]. І, скажімо, “Оргія” Лесі 
Українки є парадигмою протистояння грець-
кої (корінфської) культури силі варварсько-
го по суті Риму. Не зважаючи на рудиментну 
репутацію культу карфагенян, все ж давнє 
місто підноситься в тексті як альтернати-
ва римським віруванням (старого і нового 
зразка), що слугують передусім розбудові 
держави. На закиди Нартала не знаходить 
контраргументів і головний герой Руфін: 
його ідеал любові справді є лише формою 
верховенства Риму. 

У підсумку темничних рефлексій Нартал 
проголошує утопізм християнських запові-
дей, бо людській природі властиве бажання 
помсти, і саме помста Римові стала б сенсом 
життя колишнього неофіта, якби він позбув-
ся кайданів. Це затяте бажання запалити по-
жежу знову напрочуд близьке до шаленого 
відчаю деяких персонажів Тараса Шевченка, 
згадаймо хоч би поему “Гайдамаки”:
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А пожар удвоє  
Розгорівся, розпалався  
До самої хмари. 
А Галайда, знай, гукає: 
“Кари ляхам, кари!”  
Мов скажений, мертвих ріже,  
Мертвих віша, палить…

 [12, с. 99]. 
Однак бунтарський пафос Нартала як 

позитивну характеристику не слід перебіль-
шувати. Т. Шевченко у своїй Передмові до 
“Гайдамаків” відмежувався від руйнуючої 
люті свого персонажа, яка не принесла до-
бра в Україну. Проте Нартал свою сповідь 
завершує скаргою на те, що його невтоленну 
люциферську жагу Рим “згноїв”, за що зви-
нувачує культуртрегера Люція. Відчуття вини 
перед “батьківськими наметами” до останку 
не покидає прикованого неофіта. Біблійну 
засторогу “Хто меч підійме, від меча загине” 
він відкидає, у бажаннях своїх пристаючи 
до безбожників, бо вважає їхній абсурдний 
порив гідним для людини. У 36-ому Псалмі 
чи не найбільш виразно звучить заклик “не 
розпалюватися гнівом” супроти злочинців, 
позаяк треба лише надіятися на Божу спра-
ведливість, але позицію “homos lenis” (люди-
на покірна), яку вишколюють християни, на-
прикінці свого життя Нартал переосмислює. 
Чужа для нього і сентенція, про яку нагадує 
Єпископ: “Ми будемо світити світлом прав-
ди!”. Номад міркує як стихійний матеріаліст: 
світити будуть тільки людські тіла, запале-
ні в протиборстві культур. Космополітичну 
місію християнства він убачає в тих числен-
них жертвах, яких вимагає утвердження віри 
об’єднаних в одне ціле “і варварів, і римлян, 
чорних, білих”. 

Надалі Нартал, спостерігаючи за “брат-
тями”, із сарказмом коментує їх слова та 
вчинки. На суді “смуглявий варвар” разом із 
найзатятішим фанатиком Парвусом пово-
дять себе вкрай зухвало. Останнє бажання 
Нартала – “скупатись в римській крові”, не 
забарився і найжорстокіший для тієї епохи 
вирок африканцеві – “до звірів”. Перед смер-
тю Нартал остаточно відкидає порив Люція, 
який намагався по-дружньому попрощатись 
із своїм учнем-відпущеником. Номадові вда-
ється, отримавши меч за відвагу, знищити на 
арені страти пантеру. Гине Нартал не покір-
ним християнином, не бестіарієм (неозбро-
єним злочинцем, якого практично кидали в 
пащу звірові на потіху глядачам), а гладіато-

ром, викликавши оплески: натовп, що вимагав 
“видовиська”, був цілком винагороджений. 

Отже, суть драми “Руфін і Прісцілла” – 
конфлікт християнської та язичницької куль-
тур, що представлений як на соціологічному 
“макрорівні” (Рим), так і на “мікрорівні” одні-
єї родини (Руфін і Прісцілла), проте не менш 
важливе місце у творі належить і внутрішнім 
конфліктам персонажів, що чи не найгострі-
ше проявляється в образі Нартала. Бінарну 
світоглядну опозицію в тексті складають об-
рази колишнього раба Нартала і оптимата1 
Люція. Водночас принципово різняться між 
собою і страчені представники соціальних 
низів – бунтар Нартал і християнин-фанатик 
Парвус.

Еволюція образу Нартала, яку можна 
реконструювати на основі тексту, викликає 
низку інтертекстуальних асоціацій. Раб, ку-
плений на торжищі (як, очевидно, і Неріса в 
знаменитій “Оргії”), завдяки своєму благо-
дійнику Люцію отримує свободу, освіту й 
виховання. Але “краяни” Люція своєю зверх-
ністю постійно будили в ньому колишнього 
дикого номада, і цей процес досягає апогею 
у в’язниці, де він відкрито проявляє свою во-
рожість не лише до громади християн і всієї 
імперії, але й до найближчого товариша Лю-
ція. Квінтесенцію руйнівної свідомості раба-
плебея Леся Українка подає в “есхатологіч-
ній програмі” раба-гебрея з діалогу “В дому 
роботи, в країні неволі”:

Я! Що зробив би я? Розруйнував би
усі ті храми ваші й піраміди!
Порозбивав би всі камінні довбні!
Всіх мертвяків повикидав би геть!
Загородив би Ніл і затопив би
увесь цей край неволі!

 [9, с. 268].
Ці рядки справляють враження своє-

рідної пророчої візії постреволюційної вар-
варизації, до якої не судилось дожити Лесі 
Українці. В образі Нартала можна побачити 
пересторогу, що найстрашніше рабство – 
рабство ненависті, від якого звільнити значно 
складніше, ніж від фізичної неволі. І саме чу-
жинець, насамперед чужинець, у свідомість 
якого так і не була прищеплена загально-
людська культура, захищаючи своє розумін-
ня свободи, доводить її до абсурдної помсти, 
ідеї армагедону, що стає єдиним сенсом його 
існування. 

Відомий культуролог В. Біблер порівнює 
культуру з певним пристроєм, “пірамідаль-

1 Оптимати – представники ідейно-політичного напрямку в Давньому Римі, що виражав інтереси сенатської аристократії на 
противагу популярам. Цицерон вживав це слово в значенні кращі, вибрані, “аристократи духу”.
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ною лінзою”, здатною рефлектувати, пере-
творювати всі могутні сили детермінації, що 
діють на людину. “Уживлений у нашу свідо-
мість своєю вершиною, – пише В. Біблер, – 
цей пристрій дозволяє людині бути повністю 
відповідальною за свою долю і вчинки” [2, с. 
157]. Однак уживленню цієї “пірамідальної 
лінзи” заважає природа дикого номада, який, 
опинившись у чужому середовищі, так і не 
зміг піднятися над трагедією кривавої паци-
фікації свого роду. 

Таким чином, образ Нартала є прикла-
дом персонажа з роздвоєною свідомістю, 
якому належить провідне місце в художньо-
му світі Лесі Українки. Однак його бунтар-
ські інтенції, які ще донедавна дозволяли до-
слідникам приписувати революційний пафос 
культурософській драмі Лесі Українки “Ру-
фін і Прісцілла”, у більшій мірі є трагедією 
дезорієнтації безґрунтянства, що призводить 
до самознищення особистості, корозія якої 
містить небезпеку для суспільного поступу. 
Нартал, попри його мужню смерть у фіналі, 
все-таки репрезентує сегмент культури, яку 
слід визнати однією з версій плебейської, із 
характерною для неї деструктивною агресі-
єю, що є наслідком переваги природних ін-
стинктів над елітним культурним щепленням. 
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В. Г. КОРОЛЕНКО І Т. Г. ШЕВЧЕНКО

У статті висвітлено вплив Т. Г. Шевчен-
ка на формування художньої свідомості та 
громадянської позиції В. Г. Короленка. Роз-
крито значення образу й творчості Кобзаря 
в прозовій спадщині митця. Проаналізовано 
оповідання, листи, щоденники, статті, ав-
тобіографічний твір “Історія мого сучас-
ника” В. Г. Короленка й визначено форми ре-
цепції Шевченкового доробку в них: епіграф, 
цитування, коментар, алюзії, ремінісцен-
ції та ін. Простежено еволюцію ставлення 
В. Г. Короленка до Т. Г. Шевченка в контек-
сті нових фактів та відкритих сторінок 
спадщини російського  письменника.

Ключові слова: форми рецепції, худож-
ня свідомість, проза, авторська позиція. 

Народившись в Україні (у Житомирі), 
провівши на українській землі роки на-

вчання (у Житомирській гімназії та Рівнен-
ській реальній гімназії) й останні два десяти-
ліття свого життя (у Полтаві), з дитячих літ 
полюбивши українську мову, українські пісні 
й вірші Т. Г. Шевченка,  В. Г. Короленко че-
рез усе життя проніс любов до великого Коб-
заря. Яке ж місце посідає образ і творчість 
Т. Г. Шевченка в художній свідомості 
В. Г. Короленка? Як Шевченкові твори сприя-
ли становленню гуманістичної позиції митця, 
формуванню його світогляду як письменника 
і громадського діяча? Ці питання є складними 
й до теперішнього часу розглядалися лише 
в працях радянського періоду [7, 8]. Однак 
настав час знову звернутися до проблеми 
“В. Г. Короленко і Т. Г. Шевченко” без ідеоло-
гічного нашарування в контексті нових фак-
тів і відкритих сьогодні сторінок спадщини 
митця.   

Відомо, що з осені 1905 р. (вже переїхав-
ши із сім’єю на постійне місце проживання 
до Полтави), В. Г. Короленко розпочав вели-
ку роботу над багатотомною “Історією мого 
сучасника”, яка не припинялася до самої 
смерті митця. Автобіографічна  розповідь 
про особисте життя художника й долю його 
покоління на межі віків має велике художнє 
значення. Твір містить у собі елементи різних 

жанрів (щоденника, нарису, мемуарів, рома-
ну, сповіді тощо) і становить собою грандіоз-
ну епопею доби.  В “Історії мого сучасника” 
показано зміни в духовній свідомості людей, 
ідейні пошуки демократичної інтелігенції на-
прикінці XIX ст., процес формування осо-
бистості на тлі історії. Високо оцінили роман 
М. Горький (О. М. Пєшков), Панас Мирний 
(П. Я. Рудченко), М. М.  Коцюбинський та ін. 

В “Історії мого сучасника” В. Г. Королен-
ко згадує про своє юнацьке захоплення тво-
рами Кобзаря: “… під впливом легенд старо-
го замку й уривчастого читання (в списках) 
“Гайдамаків” Шевченка – романтизм старої 
України увірвався в мою душу, заполонивши 
її привидами минулого козацького життя” [4, 
с. 263]. Письменник пригадав в автобіографіч-
ній оповіді й роки навчання в рівненській гім-
назії, коли учитель словесності В. В. Авдієв без 
зайвого дидактизму прилучав учнів до творів 
демократичної літератури – І. С. Тургенєва, 
І. І. Гончарова, М. О. Некрасова і Т. Г. Шев-
ченка.  “У той час, – пише В. Г. Короленко, – я 
став марити літературою” [4, с. 275]. 

Сам В. Г. Короленко-гімназист теж залу-
чав до читання віршів Т. Г. Шевченка інших 
юнаків  (в “Історії мого сучасника” йдеться 
про єврея Симху, якому майбутній письмен-
ник читав улюблені шевченківські рядки). 
“Гайдамаки” тепер розкрилися перед ним 
по-новому: “Крізь красивий туман, в якому 
геніальним пензлем українського поета були 
розкидані сповнені життя й руху картини не-
щадної боротьби, стало проглядати дещо, 
що зачепило й мене особисто. Гонта, котрий 
служив в уманському замку начальником 
реєстрових козаків, одружився з полькою, і 
у нього було двоє дітей. Коли гайдамаки під 
проводом того ж Гонти взяли замок, єзуїт 
приводить до ватажка його дітей-католиків. 
Гонта уносить і ріже обох “освяченим но-
жем”, а гайдамаки заривають заживо у кри-
ниці школярів із семінарії, де навчалися діти 
Гонти… У поемі нічого не сказано про матір 
зарізаних дітей. Гонта її проклинає: 

Будь проклята мати, 
Та проклята католичка, 
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Що вас породила! 
Чом вона вас до схід сонця 
Була не втопила? 

Мимоволі думалося: а він же одружився з 
нею, знаючи, що вона католичка, як мій батько 
одружився з моєю матір’ю… Я не міг не поділя-
ти тієї пекельної туги про те, що тепер 

Не заріже батько сина,
Своєї дитини
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраїни…

Цей чотиривірш глибоко застряв у мене в 
мозку…” [4, с. 277]. 

В “Історії мого сучасника” відтворене за-
гальне враження, яке Т. Г. Шевченко спра-
вив на молодь того часу: “Чи вірно я передаю 
його? Гадаю, вірно. Це була любов і захоплен-
ня” [4, с. 277]. 

Образ Т. Г. Шевченка в уяві молодо-
го В. Г. Короленка поступово ставав глиб-
шим і виразнішим, набирав нових рис. Твори 
Т. Г. Шевченка давали поштовх ідейним та 
художнім шуканням самого В. Г. Королен-
ка, а також відповідали його демократич-
ним прагненням. За визнанням письменника, 
Т. Г. Шевченка він поступово навчився розу-
міти й любити більш свідомо, коли прийшов 
до нього з ідеями, які виніс зі своєї діяльнос-
ті на захист поневоленого народу. Роздуми 
В. Г. Короленка про Т. Г. Шевченка 1880–
1890-х років пов’язані з осмисленням визволь-
ного руху й розвитку культури: “Драгоманов 
намагався надати українському руху полі-
тичного й соціального характеру… Поряд із 
проповіддю мови Шевченка й Котляревсько-
го, зрозумілої народу, він палко пропагував 
також знайомство галицької молоді з росій-
ською передовою літературою…” [5, с. 141].   

Відомо, що наприкінці 1870-х років 
В. Г. Короленко був захоплений ідеями народ-
ництва, брав активну участь у демократично-
му русі. У березні 1879 р. його заарештували, 
і наступні шість років він провів у в’язницях, 
засланнях (Вишній Волочок, Томськ, Перм). 
У липні 1879 р. в петербурзькому журналі 
“Слово” з’явилося перше оповідання В. Г. Ко-
роленка “Епізоди із життя шукача”. А 1880 р. 
у в’язниці він написав оповідання “Чудна” – 
про жінку, яка присвятила себе боротьбі за 
свободу (рукопис поширився в списках; без 
відома автора надрукований 1893 р.  в Лон-
доні, у Росії – лише 1905 р.). У той час, коли 
В. Г. Короленко проходив свої “політичні 
університети” і розпочинав письменницьку 
діяльність, образ великого Кобзаря допома-
гав йому у важкій боротьбі й пошуку шляху 
в літературі. 

Розповідаючи в “Історії мого сучасника” 
про період заслання в політичній в’язниці Ви-
шнього Волочка (1880), В. Г. Короленко описує, 
як він з іншими в’язнями відзначав роковини 
смерті Т. Г. Шевченка: “Андрієвський виголо-
сив промову про значення Шевченка, яку ми 
всі прослухали зі співчутливою увагою. Багато 
знали Шевченка, знали навіть ті, хто не розумів 
української мови…” [ 5, с. 143]. 

У записній книжці письменника за гру-
день 1890 р. знаходимо занотовані Шевчен-
кові вірші: “У гаю, гаю вітру немає…”, “Не 
дивуйтеся, дівчата…”, “Ой, гоп таки так…”, а 
також уривок із вірша “Не так тії вороги, як 
добрії люди…”. 

Епіграфом до оповідання “Судний день” 
(1889–1890) В. Г. Короленко узяв слова 
Т. Г. Шевченка: “Огонь погас, а місяць схо-
дить. В яру пасеться вовкулак”. За жанром 
цей твір митець визначив як “малоросійська 
казка”, тому епіграф із романтичної поезії 
Т. Г. Шевченка тут цілком доречний. В. Г. Ко-
роленко хотів самостійно перекласти цей 
твір українською мовою, але через різні об-
ставини не зміг здійснити задум. До речі, тво-
ри В. Г. Короленка в перекладах українською 
мовою починають з’являтися вже в 1890-х ро-
ках. І. Я. Франко сприяв поширенню їх у За-
хідній Україні, а одним із перших переклада-
чів спадщини В. Г. Короленка був В. Щурат.

Про те, що Т. Г. Шевченко мав для 
В. Г. Короленка велике особистісне значен-
ня, свідчать згадки про нього в щоденниках 
митця, які той не припиняв писати протягом 
усього свого життя. Так, за 1898 р. уміщено 
цитату з листа Т. Г. Шевченка до В. А. Жу-
ковського про заборону малювати, а далі 
письменник розмірковує про важку долю 
українського поета й про свої власні поневі-
ряння: “Тепер багато хвалять царя-лицаря! А 
поміж тим, кожна нова риса – то риса нової 
жорстокості, якоїсь кам’яної й тупої! Мало 
вислати в солдати, мало підкорити людину 
суворому режиму в жахливих умовах. Треба 
ще забрати в неї улюблене заняття, яке є в неї 
навіть у в’язниці, треба заборонити найбільш 
невинне, навіть найкорисніше заняття тільки 
тому, що людина його любить. Я на заслан-
ні і у в’язниці навчився малювати з натури… 
А Шевченко був справжній митець. Що ж то 
була, мабуть, за мука!..” [3, с. 105].

В. Г. Короленко глибоко знав і вивчав біо-
графію і творчість Т. Г. Шевченка. 1901 р., до 
сорокаліття з дня смерті українського поета, 
він надіслав до редакції журналу “Русское 
богатство” статтю “Матеріали до біографії 
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Шевченка”, в якій змалював деякі моменти 
перебування українського митця на засланні, 
посилаючись на документи, знайдені в Ураль-
ському архіві (В. Г. Короленко працював там 
над матеріалами щодо пугачовського бунту 
для роману “Набіглий цар”). Стаття вийшла 
в лютневому номері журналу “Русское богат-
ство” за 1901 р. 

У спогадах етнографа й історика Г. Ко-
валенка про Короленка  зазначено: “Зміну 
громадського настрою і зріст енергії можна 
було щороку помічати, між іншим, з того, як 
святкувалися українські свята, наприклад, 
поминки по Шевченку й інші. Року 1908 і 1909 
такі свята могли скромно відбуватися хіба 
десь у клубі, в невеликому гурті. Року 1910-го 
Шевченкові роковини відбувалися вже в місь-
кому театрі. Подальші роки показували, як 
поступово зростала хвиля громадського на-
строю. В. Г. Короленко (коли на той час був 
у Полтаві) завжди з’являвся на ті свята, – на 
панахиду і в театр, щиро вітав промовців і ар-
тистів” [9]. 

У газеті “Полтавський день” у грудні  
1913 р. вміщено статтю В. Г. Короленка, в якій 
ідеться про те, як сприймала Т. Г. Шевченка 
культурна громадськість Полтави. Письмен-
ник назвав Шевченка “палаючим маяком, що 
освітлює величезні простори” (Короленко 
В. Г. Юбилей поэта-крестьянина // Полтав-
ский день. – 1913. – № 178 (16.12).  

1914 р. виповнилося 100 років від дня на-
родження Т. Г. Шевченка. Царський уряд 
заборонив проведення святкувань, але в ба-
гатьох містах Російської імперії відбулися 
демонстрації протесту прогресивної громад-
ськості. В. Г. Короленко тоді перебував  на 
лікуванні у Франції, однак від себе й членів 
своєї родини надіслав до Києва вітальну те-
леграму: “Просимо передати наше сердечне 
привітання всім, хто шанує пам’ять великого 
українського поета” [8, с. 128]. 

1916 р. в журналі “Русские записки” 
(кн. 10) була надрукована стаття В. Г. Коро-
ленка “Котляревський і Мазепа” на захист 
пам’яті великих українців та української 
мови. Письменник-демократ не тільки віддав 
шану діячам української культури та історії, 
але й розкрив їх вплив на подальший духо-
вний розвиток України. 

Живучи в Полтаві, В. Г. Короленко під-
тримував тісні зв’язки з Панасом Мирним, 
М. М. Коцюбинським. Глибоко шануючи 
творчість І. П. Котляревського, він засудив 
шовіністичну політику царського уряду, який 
заборонив виголошувати промови україн-

ською мовою на відкритті пам’ятника Кот-
ляревському в Полтаві (1903 р.), підтримав 
українських митців, котрі з’їхалися тоді до 
Полтави в прагненні утвердити національну 
культуру й рідну мову. 

Згадуючи про відкриття пам’ятника 
І. П. Котляревському в Полтаві, В. Г. Коро-
ленко в статті “Котляревський і Мазепа” пи-
сав: “… незаконно вислана за кордон мова 
Котляревського знову повернулася на міс-
це свого народження й старого помешкання 
<… >, щоб його вітчизна знову могла стати по 
праву духовним центром, привертаючи в наші 
межі культурні симпатії зарубіжних співвіт-
чизників, замість того, щоб виштовхувати й 
своїх за кордон”  [6, с. 286]. Письменник під-
креслив, що на Заході “мова Котляревського 
й Шевченка давно стала знаряддям публічно-
го, наукового й політичного слова, знаряд-
дям культурної боротьби за самостійність 
одного із слов’янських племен під натиском 
іномовної культури” [6, с. 286]. Письменник 
висловив обурення з приводу заборони укра-
їнської мови в інших містах. 

1917 рік – особлива віха світової історії, 
коли відбувалися важливі соціальні зрушен-
ня, що визначили подальшу долю народу.  
Для країни це був час великих потрясінь, війн 
і формування нового устрою. Письменник і 
громадський діяч В. Г. Короленко спостері-
гав за подіями 1917-го року, перебуваючи в 
Полтаві. Здоров’я не дозволяло поїхати до 
Петербурга чи Москви – навіть до Харкова 
й Києва йому, знесиленому серцевими напа-
дами, було важко дістатися. Однак митець 
пильно стежив за всім, що відбувалось у світі, 
Росії, Україні, і фіксував це у своїх працях.  

На початку 1917 року В. Г. Короленко 
написав брошуру “Війна, вітчизна й людство 
(листи про питання нашого часу)”, яка у ве-
ресні того року стала виходити друком у бага-
тьох містах і викликала значний інтерес серед 
різних верств населення. У праці висловлено 
ставлення письменника до Першої світової 
війни й до революційної ситуації 1917 р. Він 
передчував кривавий розвиток подій унаслі-
док національного й політичного розбрату 
в державі, нерозвиненості суспільної свідо-
мості, моральної неготовності народу до сус-
пільних змін. В. Г. Короленко попереджав, 
що Росія опинилася “поміж двома безодня-
ми”. В. Ленін (В. І. Ульянов) негативно оцінив 
брошуру письменника в листі до М. Горько-
го, назвавши Короленка “міщанином, котрий 
перебуває в полоні буржуазних забобон”. 

Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî



119

Думки про майбутнє вітчизни, про долю 
людини в період революційних потрясінь 
звучать у щоденниках В. Г. Короленка 1917–
1921 рр.  Письменник вважав, що в лютому, а 
потім у жовтні 1917 р. відбулися спроби дер-
жавних переворотів, згубних для суспільства. 
Митця турбувало, що вся країна опинилась у 
вогні міжусобиць. Полум’я, що розгорілося в 
Росії, Короленко назвав  “кривавим” і “жор-
стоким”. Він  критично ставився до політики 
більшовиків. У газету “Народное слово” наді-
слав телеграму із засудженням насильства. 
Уже 1917 р. В. Г. Короленко побачив жахливі 
наслідки політики більшовиків, що позначи-
лися на психології людей. У його щоденниках 
розкрито зрушення, які відбулися в свідомос-
ті народу. Психологія революції – окремий 
предмет дослідження письменника.

Того ж 1917 р. В. Г. Короленко написав 
брошуру “Падіння царської влади”, а  3 груд-
ня 1917 р. в “Русских ведомостях” надрукував 
статтю “Торжество переможців”, у якій від-
крито писав про те, що перемога більшовиків 
стане фатальною для країни.   

І в цей непростий для країни час В. Г. Ко-
роленко не забував про Т. Г. Шевченка. У 
листах і щоденниках він писав про значення 
його творів для розвитку свідомості народу, а 
також про проблеми перекладу кращих тво-
рів російських та українських письменників-
демократів. Так, у листі до М. Л. Балабай від 
8 листопада 1917 р. відзначав складність ро-
сійських та українських перекладів, зокрема 
й творів Т. Г. Шевченка; також наголошував, 
що “в основі розвитку української літера-
турної мови має залишатися мова Шевченка, 
Котляревського і Куліша” [2, с. 262]. 

Отже, світле ім’я Т. Г. Шевченка росій-
ський письменник-гуманіст В. Г. Короленко 
проніс через усе своє життя. Образ Т. Г. Шев-
ченка та його твори дали поштовх для форму-
вання художньої свідомості митця, а також 
його громадянської позиції. Т. Г. Шевченко в 
уявленні В. Г. Короленка постає захисником 
народу і виразником його віковічних праг-
нень, мужнім борцем за свободу і невтомним 
трудівником на благо вітчизни. Особливо під-
креслював В. Г. Короленко значення спадщи-
ни Т. Г. Шевченка для розвитку української 
літературної мови. Форми рецепції Шевчен-
кового доробку у творчості В. Г. Короленка 
різноманітні: епіграфи, цитування (пряме й 
непряме), коментар, алюзії, ремінісценції, 
образи, мотиви тощо. Усе це свідчить про 
те, що Т. Г. Шевченко мав великий вплив на 
ідейні та естетичні погляди В. Г. Короленка, 
котрий відчував глибокий зв’язок з Україною 

та її культурою. Не випадково в  некрологах, 
що з’явилися в 1921 р. на смерть В. Г. Коро-
ленка, його називали не тільки “великим гу-
маністом” і “захисником людей”, “борцем 
за свободу” і “людиною майбутнього”, але й 
“Великим Українцем”. Сучасник письменника 
Г. Коваленко писав: “Безпідставні всі нарікан-
ня й жалі, чому він не був українським пись-
менником? І з другого боку, – пам’ять і честь, 
і славу його зневажать ті, що хотітимуть ви-
користати його славетне ім’я для боротьби з 
українською культурою. У мирі і добрій згоді 
він з поступовим українством жив і почив, і 
земля українська прийняла його прах. Нехай 
же ніхто не наважиться руйнувати і плямити 
той мир і згоду довіку” [9].
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V. H. Korolenko. The significance of image and 
creative works of T. Shevchenko are studied in the 
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and autobiographical story “Istoriya moyego 
sovremennika” V. H. Korolenko are analyzed as 
well as the reception of T. Shevchenko’s heritage is 
considered such as epigraph, citation, comments, 
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В статье показано влияние Т. Г. Шевченко 
на формирование художественного сознания и 
гражданской позиции В. Г. Короленко. Раскрыто 
значение образа и творчества Кобзаря в прозе 
писателя. Проанализированы рассказы, письма, 
дневники, статьи, автобиографическое произве-
дение “История моего современника” В. Г. Ко-

роленко и определены формы рецепции шевчен-
ковского наследия в них: эпиграф, цитирование, 
комментарий, аллюзии, реминисценции и др. Про-
слеживается эволюция отношения В. Г. Королен-
ко к Т. Г. Шевченко в контексте новых фактов и 
открытых страниц творчества русского писателя. 

Ключевые слова: формы рецепции, художе-
ственное сознание, проза, авторская позиция.
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ 
Л. АНДРЄЄВА “ЩОДЕННИК САТАНИ”

У статті простежуються жанрово-
стильові особливості роману Л. Андрєєва 
“Щоденник Сатани”. Розглядається жан-
ровий зміст, визначаються жанрові та сти-
льові домінанти, основні мотиви: філософ-
ські (мотиви надлюдини, сутності життя, 
протистояння добра і зла), релігійні (кінця 
світу, страшного суду та ін.), екзистен-
ціальні (смерті, самотності, сирітства 
тощо). Виокремлюються особливості інди-
відуального стилю митця, а також зв’язок 
із літературними традиціями. 

Ключові слова: жанр, стиль, жанровий 
зміст, домінанта, хронотоп, літературна 
традиція.

Т ворчість російського письменника 
Л. Андрєєва понад століття викликає чис-

ленні дискусії серед літературознавців, при-
вертаючи увагу самобутністю художнього 
методу митця. Ще в дореволюційний період  
критики намагалися пояснити своєрідність 
таланту письменника і при тому розходили-
ся в оцінці творчості: Г. Андреєвич, В. Воров-
ський констатували занепад авторського та-
ланту, К. Чуковський, М. Столяров-Суханов 
та інші, навпаки, відзначали новаторство 
митця в царині мистецтва слова. Через ідео-
логічні заборони в радянський період твор-
чість Л. Андрєєва майже не розглядалася, 
його твори не друкувалися,  лише в 1990-х 

роках видатний письменник кінця XIX – по-
чатку XX століття  повертається до читача. З 
того часу з’являється чимало робіт, присвя-
чених проблемним питанням доробку митця; 
їх автори – Л. Кен, С. Кірсис, Л. Колобає-
ва, В. Смирнов, О. Татаринов, Л. Ієзуїтова, 
Л. Силард, Л. Гальцева, І. Московкіна, А. Ру-
бан та ін. Зокрема дослідники намагалися 
окреслити й жанрові межі анрєєвських тво-
рів (І. Московкіна, О. Міхеїчева та ін.), од-
нак ґрунтовного аналізу жанрово-стильових 
особливостей роману “Щоденник Сатани” 
досі не маємо. Тож ми поставили за мету до-
слідити жанрову природу роману, розгля-
нути його наративну структуру, виокремити 
жанрові й стильові домінанти твору, їх функ-
ції в художній картині світу та формуванні 
ідіостилю митця.

 “Вершинний” роман Л. Андрєєва “Щоден-
ник Сатани” (1919) не лише знаменує останній 
емігрантський період творчості письменника, 
але й “окреслює коло неоміфології «срібно-
го століття»” [9, с. 235]. Із кінця 1980-х років, 
після усунення ідеологічних догм, творчість 
Л. Андрєєва, зокрема і цей  роман, по-новому 
відкривається для читачів і дослідників лі-
тератури. У сучасному літературознавстві 
з’явилися спроби осмислення художнього 
методу автора, насамперед жанрової своє-
рідності твору. О. Каманіна стверджує, що 
в романі “Щоденник Сатани” “міфотема 
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Л. Андрєєва, віссю якої є трагічний дуалізм 
добра і зла, набуває жанротвірного модусу” 
[5, с. 44], який зближує його із “неоміфоло-
гічними” романами “Христос і Антихрист” 
Д. Мережковського, “Дрібний біс” Ф. Соло-
губа, “Срібний голуб”  А. Бєлого, “Вогняний 
янгол” В. Брюсова. Ю. Бабичева вважає, що 
“Щоденник Сатани” – це роман-памфлет, 
роман-попередження, в якому сатира по-
єднана з лірико-філософськими роздумами 
про долю людини [4, с. 75]. О. Міхеїчева ви-
значає жанр як лірико-психологічний роман-
антиутопію [8, с. 28]. І. Московкіна підкрес-
лює багатоплановість, синтетичність твору, 
убачаючи в ньому ознаки “потоку свідомос-
ті”, “таємничої” повісті, євангельських міфів, 
роману-міфу, новели, анекдотів, умовно-
символічних драм та драм “панпсихе” [9, 
с. 234]. На нашу думку, художній метод пись-
менника відзначається синтетичністю, тому у 
творі взаємодіють різні жанрові ознаки, які і 
є метою нашого дослідження. 

В основу фабули роману “Щоденник 
Сатани” покладено біблійний мотив проти-
стояння добра і зла, мотив спокуси людини 
дияволом, що став традиційним у світовій 
літературі. Саме ці дві сили стають головни-
ми героями роману, і між ними відбувається 
боротьба з метою вирішення одвічних пи-
тань: що таке людина, які її можливості? 
“Специфіка головних героїв зумовлюється їх 
співвіднесеністю з персонажами драми Гете 
“Фауст”, яка на початку ХХ ст. була заново 
відкрита символістами і опинилась у центрі 
їх літературних і морально-філософських 
суперечок” [10, с. 3]. Л. Андрєєв своїм ро-
маном включився в цю полеміку і, змінивши 
гетевську фабулу, переосмислив її з позицій 
сучасності. Універсальні образи Фауста і Ме-
фістофеля оригінально трансформуються в 
нього в Сатану-Вандергуда і Фому Магнуса. 
Конфлікт добра і зла, людини й диявола роз-
гортається не лише на рівні внутрішнього сю-
жету (морально-психологічні метаморфози 
Сатани-Вандергуда), але й на рівні сюжету 
зовнішнього (Вандергуд – Марія – Магнус). 
Митець перекодовує “вічний” міф, створюю-
чи авторську міфологію.

Оповідь ведеться “вочеловечившимся” 
Сатаною, який перетворився на людину і 
втратив свою могутність: “Я – Сатана... Но 
о моем вочеловечении я могу рассказать 
тебе мало... Прежде всего, забудь о твоих 
любимых волосатых, рогатых и крылатых 
чертях, которые дышат огнем, превраща-
ют в золото глиняные осколки, а старцев в 

обольстительных юношей и, сделав все это 
и наболтав много пустяков, мгновенно про-
валиваются сквозь сцену” [1, с. 313]. Сатана 
мріє про грандіозну гру на землі: “Моими 
подмостками будет земля, а ближайшей сце-
ной Рим…” [1, с. 315]. Однак під час подоро-
жі він із своєю свитою (чортом Топпі, який 
перетворився на священика, що є своєрід-
ним парадоксом), потрапляє в страшну ката-
строфу. Дивом залишившись живим, Сатана 
мандрує просторами Кампанії і рятується, 
потрапляючи до будинку Фоми Магнуса та 
Марії. Божественний образ Марії – Мадон-
ни пробуджує в Сатані незвідані почуття, 
оживлює омертвілу душу: “Я мгновенно весь 
наполняюсь вихрем бурных слез, любви и 
такой тоски! …Я широк, как пространство, 
Я глубок, как вечность, и в едином дыхании 
моем Я вмещаю все!” [1, с. 341]. Кохання від-
криває “в самой черной глубине человечнос-
ти <…> новые неожиданные огни” [1, с. 360]. 
Результатом закоханості стає переродження 
Сатани (згадати б його медитації про шхуну 
із спущеними вітрилами,  Зірку Морів, день 
і ніч, жанрово наближені до віршів у прозі), 
набуття ним нового статусу Христа (мотив 
“Антихрист – Христос” розглянуто в пра-
цях І. Московкіної). Однак згодом Сатана 
дізнається, що жорстоко обдурений Марією 
і Магнусом, які не лише ошукали героя, але 
й духовно знищили, відкривши таємницю 
своїх стосунків (Марія – коханка Магнуса, 
лялька в образі Мадонни). “У нее нет того, 
что зовется душою, совсем нет. Я много раз 
пытался заглянуть в глубину ее сердца, ее 
мыслей, и каждый раз кончалось у меня голо-
вокружением, как на краю пропасти: там нет 
н и ч е г о. Пустота” [1, с. 434]. Сатана стає 
в’язнем свого “олюднення”, він не може про-
довжувати гру, не може й покарати смертних, 
однак сподівається на зустріч на “своїй” те-
риторії, у пеклі: “Пусть на земле ты (Магнус 
– Т. К.) останешься безнаказанным… Здесь 
бессилен и я. Но наступит день, и ты уйдешь с 
этой земли… Ты придешь ко Мне и вступишь 
под сень Моей державы” [1, с. 439]. У романі 
актуалізовано християнські мотиви, зокрема 
“кінця світу” та “страшного Суду”, які звучать 
як вирок суспільству. Автор утверджує дум-
ку, що час розплати настане, і кожен отримає 
те, на що заслуговує. Ця ідея підтверджуєть-
ся й відкритим фіналом роману.

Жанрову своєрідність твору визначає гли-
бокий пласт філософських проблем, які ґрун-
туються на ідеях провідних філософів початку 
ХХ століття: Ф. Ніцше, А. Шопенгауера та ін. 
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Найприкметнішим стає мотив надлюдини, 
який втілено в образі Сатани, що позиціону-
ється сильною особистістю. Сатана зображе-
ний автором у якості нового героя, котрий 
стоїть поза людськими законами і має певну 
особисту “таємницю”. Він (особливо на по-
чатку твору) вільний від суспільних зв’язків, 
протистоїть суспільству, державі, релігії. Це 
художня модель “надлюдини” ніцшеанського 
типу. Автор індивідуалізує свого героя, ак-
центуючи увагу на внутрішньому світі пер-
сонажа. “У Вандергуді – Сатані відтворено 
настрої сучасного Андрєєву суспільства: від-
чуття безвиході, самотності, туги і відчаю, 
безцільності існування, страх смерті” [14, 
с. 105]. Герой Л. Андрєєва, як і “надлюдина” 
Ф. Ніцше, не вписується в моральні норми 
суспільства, він самотній і не прийнятий со-
ціумом: “Мое одиночество очень велико. Я не 
нуждаюсь в друзьях, но Мне надо говорить 
о себе, и Мне не с кем говорить” [1, с. 312]. 
Л. Андрєєв використовує прийом внутрішньої 
трансформації героя, коли персонаж протя-
гом оповіді змінює свою сутність, проходячи 
моральний шлях від Диявола до людини. Ми-
тець ставить героя в ситуацію самоусвідом-
лення, самоаналізу: Сатана в особистих за-
писках здійснює переоцінку своєї значущості 
в суспільстві. Сатана в романі уособлює діа-
лектику добра і зла. Його риторичні запитан-
ня, звернені до самого себе, містять авторську 
апеляцію й до всього людства: “Кто приносит 
больше пользы человеку: тот, кто ненавидит 
его, или тот, кто любит?” [1, с. 397].  Образ 
Сатани в романі доходить рівня символізації, 
стаючи грандіозним філософським узагаль-
ненням. Співзвучними ніцшеанській філосо-
фії є і тематичні комплекси твору: критика мі-
щанства, оспівування нової моралі, тотальне 
заперечення християнської релігії, ненависть 
до жінки. Глибокі філософські роздуми щодо 
сенсу життя, сутності людини, протистояння 
добра і зла, віри й зневіри стають домінант-
ними, виконуючи сюжетотвірну функцію. 

Прикметною жанровою особливістю є 
і наявність “вічного” хронотопу, вибудува-
ного на збільшенні художньої умовності. 
Художній простір відзначається широкою 
універсальністю: місце дії у творі – Рим, “ві-
чне місто”, готель із непересічною назвою 
“Інтернаціональ”, а головними  героями ста-
ють вічні біблійні образи (Марія, Сатана). 
Автор не посвячує читачів у передісторії 
життя персонажів (Марії, Магнуса, Карди-
нала Х), оскільки це є неважливим, головне 
для митця – узагальнене відтворення духо-

вної атмосфери людського буття. Назва па-
роплава “Атлантика” є алюзією відомого 
міфу про Атлантиду, а також оповідання І. 
Буніна “Пан із Сан-Франциско”. Назва “Ат-
лантика” не розтлумачена в тексті безпосе-
редньо, однак читачеві знайомий “код часу”, 
через який встановлюються інтертекстуальні 
зв’язки: відомо, що Атлантида є символом 
майбутньої катастрофи, тому розв’язка тво-
ру попередньо закодована, герой із самого 
початку приречений на невдачу.

Хронотоп роману втілює орієнтацію ав-
тора не на скороминуще, а на вічність, тому 
реальна дійсність у творі опиняється поза 
часом і майже поза простором: герої живуть 
за межами конкретних історичних подій, 
імен, дат, самі вибудовують існуючу реаль-
ність та визначають сюжетні колізії. Напри-
клад, Сатана вбачає в образі Марії Вічність 
і прагне наблизитися до неї: “<…> твое бес-
смертие, Мадонна, откликнулось на бессмер-
тие Сатаны и из самой вечности протягивает 
ему эту кроткую руку? Ты, обожествленная, 
не узнала ли друга в том, кто вочеловечился? 
Ты, восходящая ввысь, не прониклась ли жад-
ностью к нисходящему?” [1, с. 373]. Підсвідо-
мість героя витворює особливу реальність та 
втілює складну концепцію особистості, в якій 
поєднані різні начала: володар і жертва, ти-
ран і тираноборець, звір, що прагне крові, та 
високодуховна особистість, здатна до само-
пожертви. Отже, хронотоп Вічності та Вічно-
го міста створюють не лише необхідний кон-
текст для памфлетного чи застережливого 
прочитання епічної фабули, але й формують 
внутрішній сюжет “Вандергуд – Сатана”, що 
є основою екзистенціального хронотопу.

Особливістю такого хронотопу є заміна 
соціальних прикмет загальнолюдським фо-
ном. У романі відсутній розгалужений сю-
жет,  акцентується увага на суб’єктивному 
сприйнятті  подій головним героєм, викорис-
товується монологічно-діалогічне мовлення, 
що є основою ідейних, концептуальних су-
перечок Магнуса з Вандергудом. Л. Андрєєв 
наголошує: “Саме життя… все далі відходить 
від зовнішньої дії, все більше занурюється 
в глиб душі” [2, с. 231]. Характерною рисою 
роману є відсутність розгалужених природ-
них описів, пейзаж іноді подається автором 
у формі символу (ніч, яку Сатана проводить у 
полі, стає синонімом темряви,  в яку занурена 
душа героя на землі, метафорою самотності 
й відчуження, що підтверджується з допо-
могою монологічного мовлення). Пейзаж у 
романі створено в романтичних традиціях з 
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метою відтворення внутрішнього стану осо-
бистості (темрява ночі співзвучна з темрявою  
в душі героя). 

Дослідники неодноразово вказували на 
присутність ігрового моменту в романі Л. Ан-
дрєєва (А. Ачатова, І. Московкіна, В. Черкес 
та ін.). Мотив гри, пов’язаний із хронотопом 
“Вічність”, є домінантним у романі. А. Ача-
това зазначає: “Однією з головних жанро-
твірних ознак “Щоденника Сатани” є ігровий 
момент. Всі учасники фабульної дії грають 
вибрані для себе ролі” [3, с. 60]. Уже перший 
запис у щоденнику Сатани свідчить про його 
наміри вступити в гру: “<…> мне стало скучно 
<…> в аду, и Я пришел на землю, чтобы лгать 
и играть” [1, с. 340]. Герой впевнений у тому, 
що люди не наділені чесністю, носять маски, 
приховують істинні мотиви вчинків. Себе він 
ставить вище за них, розробляючи певний 
сценарій, за яким буде відбуватися гра: він – 
мільярдер Вандергуд, котрий прагне витрати-
ти на людство свої кошти: “ –Я пришел, чтобы 
весело лгать и играть. – Я хочу великой игры. 
– Я ищу свежести и таланта. – В настоящую 
минуту я еще неведомый артист, скромный 
дебютант, но надеюсь стать знаменитым, не 
менее твоего Гаррика или Ольриджа – когда 
сыграю, что хочу” [1, с. 315]. Однак розрахун-
ки виявилися невдалими: Фома Магнус разом 
із Марією жорстоко обіграли майстра гри. 

У романі Л. Андрєєва розробляється мо-
тив “маски”, своєрідної людської схеми, що 
є носієм абстрактних особистісних якостей 
(К. Чуковський). Кожен із героїв твору має 
свою “маску”. Персонажі  виписані, за слова-
ми Б. Михайловського, в ніцшеанському стилі 
й такими, що “зневажають спокій і багатство, 
вони діяльні, тверді, шукають небезпеку, во-
лелюбні, властолюбні, жорстокі, особливо 
властолюбні і жорстокі…” [7, с. 460]. Таким 
зображений не лише Сатана, а й Фома Маг-
нус, чия зловісна сутність підштовхує до пе-
реродження диявола. Два антиподи, на кон-
флікті між якими вибудовується сюжет, носії 
позитивної і негативної сутності, хоч часом 
межі полюсів зникають, даючи простір для 
роздумів. Своєрідні маски носять усі герої 
роману: Марія, імператор, кардинал. Автор 
особливо акцентує увагу на образі Карди-
нала Х, котрий, за словами Сатани, мав бути 
еталоном доброчесності й справедливості, 
однак авторські оцінки (Кардинал Х – мавпа, 
кривляка, обманщик, грав обличчям і жеста-
ми, промовляв драматичні монологи, старий 
шулер, шулерська гра) виявляють справжню 
сутність церковнослужителя. Саме слово 

“гра” в романі наділене негативною семанти-
кою й означає “обман, брехня”, коли зв’язки 
між людьми розірвано, спілкування відбува-
ється з допомогою масок. Наприклад, відтво-
рення враження Вандергуда від спілкування із 
Кардиналом Х: “Вдруг лицо бритой обезьяны 
стало плаксивым, и в глазах выразились ужас 
и злоба: точно кто-нибудь схватил ее за ши-
ворот и сразу бросил назад, в глушь, тьму и 
ужас первобытного леса. И Мне не надо было 
слов и доказательств: достаточно было толь-
ко взглянуть на это искаженное, помутнев-
шее, потерянное лицо человека, чтобы низко 
и всеподданнейше поклониться Великому 
Иррациональному” [1, с. 349]. 

Задля досягнення максимальної експре-
сії Л. Андрєєв використовує спеціальні ху-
дожні засоби, що підкреслюють мотив маски, 
зокрема метафори з негативною семанти-
кою: люди – свині, Сатана – свинопас (зна-
вець людської природи), люди – крихти, лю-
дина – гримуча змія, Магнус – кат, волохатий 
черв’як, бик, зла тварина, помічники Магнуса 
– чорти, кардинал – мавпа, Марія – коршун, 
орел, тварина, гуска, красива тваринка. Мета-
фори підкреслюють негативні риси людської 
натури: жорстокість, хижацтво, нікчемність, 
боягузтво. Письменник використовує ані-
малістичні порівняння задля підкреслення 
антигуманної суті своїх персонажів. Мотиви 
гри  та маски стають жанровими домінантами 
і простежуються в інтерпретації кожного об-
разу, сюжетних перипетіях.

Для роману характерна особлива нара-
тивна структура. Оповідачем є головний ге-
рой – Сатана, який у формі щоденника роз-
повідає про своє “вочеловечивание” у світ 
живих. Така форма оповіді виводить на пер-
ший план наративний час, сприяє глибокій 
суб’єктивації мовлення, виконує фіксуючу, 
інформативну функцію. На цю особливість 
наративного часу вказував і В. Халізєв, дода-
ючи, що означена форма оповіді “може надов-
го зупинятися на аналізі психологічних станів 
і дуже коротко інформувати про затяжні пе-
ріоди, які не несуть психологічної напруги, а 
позначують собою сюжетні ланцюги. Це дає 
можливість підвищувати вагу психологічного 
зображення в загальній системі оповіді” [13, 
с. 319]. Домінантна роль наративного часу ха-
рактерна для літератури “потоку свідомості”, 
риси якої, безперечно, притаманні роману 
Л. Андрєєва.

Образ самого героя-наратора харак-
теризується дуалізмом: він  людина і над-
людина одночасно, що дозволяє авторові 
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розкривати події під різними кутами зору. 
Світ для персонажа не парадоксальний, він 
доведений до гротескного абсурду. Є. Соко-
линський у статті “Про гротеск у Л. Андрєє-
ва” (1998) говорить про “гротескну природу 
андрєєвської творчості”: “Гротеск в різні пе-
ріоди життя Андрєєва ставав філософською 
та жанротвірною системою, що ґрунтувалася 
на світовідчутті письменника” [12, с. 83]. Лі-
тературознавець трактує гротеск у широкому 
значенні, визначаючи як систему опозицій. 
Роман “Щоденник Сатани” – це відтворення 
боротьби різноспрямованих начал: життя – 
смерті, вічного – короткочасного, дивного 
– звичайного, смішного – жахливого, фан-
тастичного – реального. Сам Вандергуд – Са-
тана є гротескною постаттю в гротескній си-
туації, оскільки балансує на межі реального  
й фантастичного. Герою притаманні  благо-
родство, доброта, закоханість, але водночас і 
зарозумілість, егоїзм і самозакоханість. Він і 
людина, і диявол, хоч у фіналі нічим не може 
довести своє пекельне походження. Риторич-
ність жанру підштовхує реципієнта до усві-
домлення божевілля героя – автор не виклю-
чає й такої можливості. 

Митець використовує художні прийо-
ми, притаманні гротескному відтворенню 
дійсності, наприклад,  олюднення неживих 
предметів  (“вагон трамвая, со скрипом и 
стоном пролезает в ту же стену”, “толстые 
триумфальные ворота, до колен ушедшые в 
землю”), прийом машинерії (голова Магнуса 
– бомба, горло Сатани – мідна труба) тощо. 
Основний конфлікт розгортається поміж го-
ловними героями – Сатаною і Магнусом, дру-
горядні персонажі своїми діями підсилюють 
сюжетне протистояння, виконують імагогічну 
функцію. Письменник сміливо деформує об-
рази, “подібно художникам-експресіонастам 
у живописі, використовує установку на чут-
тєву (найчастіше зорову) вразливість при 
створенні сатиричного образу чи ситуації” 
[3, с. 62]. У творі образи-символи стають не 
лише антропоморфними, а й гротескно “ба-
гатоликими”; набувають екзистенціонально-
міфологічного характеру [11]. 

Хоч “Щоденник…” ми визначаємо як 
філософський роман, однак не можна не 
згадати жанротвірні принципи, які збли-
жують романну форму з новелою, в основі 
якої  – незвичайний випадок із несподіваним 
фіналом, сконденсованою та яскраво вима-
люваною дією, сконцентрованою увагою на 
змалюванні внутрішнього світу, переживань 
і настроїв персонажів. Новелістичному сю-

жету притаманна ситуаційна та психологічна 
несподіванка [6, с. 497]. У романі Л. Андрє-
єва вбачаються риси, що є основою новели, 
“таємничої” повісті (І. Московкіна, А. Рубан 
та ін.). Герої потрапляють в екстремальну си-
туацію (аварія потягу та мандрівка незнайо-
мою місцевістю), опиняються перед дивним, 
самотнім будинком, у якому “было подозри-
тельное что-то” [1, с. 320]. Автор вдається до 
детального портрету: господар мав “темные, 
почти без блеска, большие и мрачные глаза”, 
“черную смоляную, бандитскую бороду”, 
“белые руки”, как “у всех палачей”, що підви-
щує тривожність оповіді. Зустріч із “дочкою” 
Магнуса, Марією, яка є точною копією боже-
ственної Мадонни, надає таємничості опові-
ді, передрікає катастрофу. Мінорні настрої 
підтримуються протягом всієї оповіді. Сата-
на розуміє гру супротивника, але не розуміє 
масштабів, за що і розплачується у фіналі ро-
ману. Отже, в романі Л. Андрєєва присутні  
жанрові ознаки новели, які виконують імаго-
гічну, імагологічну та динамічну функцію.

Роман має діалогічну структуру 
(М. Бахтін), тому не випадковою на сторін-
ках твору є полеміка з реципієнтом. Герой-
наратор ставить безліч запитань, які не ма-
ють однозначної відповіді, веде своєрідну 
дискусію-гру щодо основних онтологічних 
проблем. Протягом оповіді розвінчуєть-
ся багато міфів (ідеологічні про Рятівницю 
Церкву, філософсько-художній міф Ніцше 
про надлюдину, футуристичний міф Марі-
нетти про оздоровчу місію війни та револю-
ції, релігійно-художні міфи про рятівну місію 
Зірки Морів – Марії тощо) [9, с. 255], рито-
рично трактуються сюжетні перипетії, амбі-
валентно – мотивна та образна системи.

Таким чином, роман Л. Андрєєва ми ви-
значаємо як філософський роман-міф із пе-
рекодованим “вічним” сюжетом, поданим у 
формі щоденника. Така форма оповіді збли-
жує твір із літературою “потоку свідомості”, 
риси якої, безперечно, присутні в доробку 
Л. Андрєєва. Жанровою особливістю роману 
є глибокий пласт філософських проблем, які 
ґрунтуються на ідеях провідних філософів 
початку ХХ століття: Ф. Ніцше, А. Шопенгау-
ера та ін.  (мотиви надлюдини, критика міщан-
ства, заперечення релігії, ненависть до жінки, 
роздуми щодо сенсу життя, сутності людини, 
протистояння добра і зла, ін.). Жанровою 
константою є наявність “вічного” хронотопу, 
у якому велику роль відіграє художня умов-
ність. Художній простір характеризується 
універсальністю, наративний час – ретарда-
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цією, оскільки у творі домінує суб’єктивізм 
мовлення, що є визначальним в екзистенці-
альному хронотопі. Актуальними для роману 
є християнські мотиви (есхатологічний мотив 
кінця світу, страшного суду), екзистенціальні 
(мовчання, самотності, відчуження, смерті, 
сирітства), гротеск. У романі присутнє ігрове 
начало, яке виконує важливу концептуальну 
та структуротвірну функцію й актуалізує ін-
тертекстуальні зв’язки. Мотиву гри, що вихо-
дить із хронотопу “вічності”,  підпорядкову-
ється мотив  маски, ляльки, маріонетки, що є 
домінантним не лише для даного роману, але 
й для творчості Л. Андрєєва загалом. 
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Tetjana Кushnirova
The genre-style features of the L. Andreev’s 

novel “Diary of Satan”

The article deals with the genre-style features of 
the novel L.Andreev «Diary of Satan». Provided genre 
content, determined genre and stylistic dominant, the 
main motives: philosophical (superman motives, the 
essence of life, confrontation between good and evil), 
religion (the end of the world, doom, etc.) existential 
(death, loneliness, abandonment, etc.). Highlights of 
the individual style of the writer, and the relationship 
with the literary tradition.

Keywords: genre, style, genre content, the 
dominant, chronotope, a literary tradition.

Татьяна Кушнирова
Жанрово-стилевые особенности романа

Л. Андреева “Дневник Сатаны”

В статье рассматриваются жанрово-стилевые 
особенности романа Л. Андреева “Дневник Сатаны”. 
Выделяется жанровое содержание, анализируются 
жанровые и стилевые доминанты, основные мотивы: 
философские (мотив сверхчеловека, сущности жиз-
ни, противостояния добра и зла), религиозные (кон-
ца мира, страшного суда и др.), экзистенциональные 
(мотив смерти, одиночества, сиротства и т. д.). 
Выделяются особенности индивидуального стиля 
писателя, а также связь с литературной традицией.

Ключевые слова: жанр, стиль, жанровое со-
держание, доминанта, хронотоп, литературная 
традиция.
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Світлана Ленська

УДК 821.161.1.09 – 31

ОБРАЗ МАТЕРІ В МАЛІЙ ПРОЗІ
ВАСИЛЯ ШУКШИНА І ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

У статті здійснюється спроба порів-
няльного аналізу малої прози В. Шукши-
на і Гр. Тютюнника через образ матері. 
З’ясовується проблемно-психологічна своє-
рідність розробки образу письменниками.

Ключові слова: “шістдесятництво”, 
оповідання, новела, образ матері, поетика.

Однією з актуальних проблем сучасного 
літературознавства є ґрунтовне есте-

тичне та філософське осмислення феномена 
“шістдесятництва”, що відіграло величезну 
роль не лише в духовному очищенні україн-
ства після складного періоду тоталітаризму 
й домінування канонів соціалістичного реа-
лізму, але й для подальшого поступу вітчиз-
няного письменства. Духовна сила “шістде-
сятників”, етичний максималізм і моральна 
непідкупність, високі естетичні критерії, сти-
льове розмаїття – усе це приваблює нових і 
нових дослідників. Науково-аналітичні студії 
про творчість одного з найяскравіших репре-
зентантів прози “шістдесятництва” – Григора 
Тютюнника – особливо активізувалися, по-
чинаючи з 1990-х років. Значний внесок у тю-
тюнникознавство здійснили М. Жулинський, 
В. Дончик, Л. Мороз,  Г. Аврахов, В. Панчен-
ко, Г. Гримич, В. Даниленко, Н. Заверталюк, 
І. Захарчук, Н. Тульчинська та ін. 

Заслуговує на увагу порівняльний ас-
пект вивчення прози Гр. Тютюнника, зокре-
ма зіставлення з малою прозою видатного 
письменника та режисера В. Шукшина. Тю-
тюнника за життя нерідко називали “україн-
ським Шукшиним”. Сучасні літературознавці 
(В. Дончик, В. Шкляр та ін.) слушно зауважу-
ють недостатню коректність такої аналогії. 
Між українським і російським письменниками 
справді було чимало спільного і в особистих 
долях, і у творчості. Так, наприклад, Шукшин 
народився 1929 року, Тютюнник – 1931-го, 
батьки обох були репресовані, обоє зазнали 
праці з ранніх літ, цінували книгу й освіту, до-
бре знали життя. Вони працювали в колгоспі 
і в робітничих майстернях, служили на флоті, 
деякий час учителювали. І Шукшин, і Тютюн-
ник писали про своїх сучасників, “маленьких 

людей” із глибинки, в обох сформувалися об-
рази “диваків”, не пристосованих до реалій 
життя, які, зберігаючи дитячу чистоту й наїв-
ність, не вміють адаптуватися і виживати.

Український новеліст переклав “Кали-
ну червону” Шукшина, а російський прозаїк 
знав і цінував твори Тютюнника, які читав у 
перекладах Н. Дангулової. На жаль, вони не 
познайомилися особисто, хоч обопільне таке 
бажання було [3]. Трагічний відхід у вічність 
В. Шукшина на зйомках фільму С. Бондарчу-
ка “Они сражались за Родину” 2 жовтня 1974 
року покликав у дорогу українського митця. 
Він згадував, що летів у Москву до Василя 
Макаровича з оберемком чорнобривців. А під 
час похорону був вражений, скільки навко-
ло покійного було червоної калини. Смерть 
Гр. Тютюнника також була передчасною, гір-
кою і трагічною, адже скільки нереалізованих 
творчих задумів загинуло разом із ним. 

Художні світи російського й україн-
ського письменників були типологічно схо-
жими, оскільки їх поєднувало зображення 
проблем села, що гине у своєму первісно-
патріархальному сенсі, духовної  деградації 
сучасників й водночас збереження традицій і 
онтологічних основ буття людини. Головни-
ми персонажами обох письменників ставали 
прості сільські трудівники, “маленькі люди”. 
Предметом художнього відображення у Гр. 
Тютюнника зазвичай були буденні ситуації, 
в яких, як у краплі води, віддзеркалювалася 
душа людини, вияскравлювалася її велич або 
ницість. Проза ж В. Шукшина вирізнялася, 
на думку дослідників, більшою жорсткістю і 
прямотою. Його герої можуть і кілком мах-
нути, й міцне слівце докинути. В українсько-
го ж письменника персонажі переживають 
справжні почуття глибоко в душі.

Одним із найсуттєвіших морально-етич-
них вимірів людини є ставлення до матері, до 
жінки взагалі. Тому в межах даної розвідки 
спробуємо з’ясувати своєрідність створених 
цими письменниками образів матерів.

У творчості В. Шукшина образ мате-
рі з’являється на початку 1960-х років у не-
величких побутових ліричних замальовках 
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(“Далекі зимові вечори”), згодом психологіч-
но поглиблюється і розширюється (“Племін-
ник головбуха” (“Племянник главбуха”), “Су-
раз”, “Міцний чоловік” (“Крепкий мужик”)).

В оповіданні “Сураз” Шукшин здійснив 
творчу спробу зобразити особистість мате-
рі в розвитку, через призму її переживань 
висвітлити складний внутрішній світ голов-
ного персонажа твору. Нещасливе кохан-
ня молодої жінки, яка народила Спірьку від 
випадкового “проїжджого молодця” зумо-
вило внутрішній конфлікт в жіночій душі: 
вона водночас любила і ненавиділа сина. 
Відгомін цієї жіночої і материнської драми 
розкривається в сюжетній динаміці твору в 
деструктивному світовідчуванні головного 
персонажа. Із плином часу мати перетворю-
ється на втілення стійкого домашнього на-
чала: “жалела, стыдилась, что он никак не 
заведет семью” [4, с. 390]. Дорослий Спірька 
Расторгуєв, попри всю свою “непутящість”,  
подумки вертається до матері, до розмислів 
про її страждання. Його внутрішня молитва 
стає лейтмотивом твору і являє собою незри-
му силу протидії загальній трагедійній логіці 
долі: “вот кого больно оставлять в этой жиз-
ни – мать”, “все хотелось отвязаться от мысли 
о матери”, “вспомнилась мать, и он побежал, 
чтоб убежать от этой мысли – о матери” [4, 
с. 390, 392]. Саме внутрішніми хитаннями 
обумовлена в оповіданні історія складних 
стосунків між головним персонажем і різни-
ми типами жінок – від хворобливого потягу 
до заміжньої вчительки до справді героїчно-
го порятунку матері двох дітей, котра мало 
не загинула від голоду.

У морально-філософському аспекті шук-
шинівського оповідання образ матері стає 
втіленням оберігаючого первня, а доля цен-
трального героя іноді розкривається через 
призму материнського сприйняття та оцінки.

Пророчий потенціал материнського сло-
ва отримує творче вираження і в оповіданні 
“Беспалый”, де через сповнений співчуття 
погляд матері виражається майбутня сімейна 
драма. В начебто другорядному епізоді – по-
бутова суперечка матері з невісткою – зву-
чить мудре материнське слово, що несе в собі 
елемент пророкування: “Не век ты собралась 
с мужем жить!” [5, с. 20].

У пізніх творах В. Шукшина образ матері 
іноді виникає як каталізатор внутрішніх роз-
мислів головних героїв, пов’язаних з онто-
логічними проблемами або соціальними уза-
гальненнями. Зокрема, в оповіданні “Боря” 
напружене очікування головним персонажем 

у лікарняній палаті приходу матері висвітлює 
глибинні пласти його душевного життя, а 
розмисли оповідача виражають філософські 
пошуки ієрархії моральних цінностей, велич 
звичайного співчуття до людини, вищим про-
явом якого є материнська любов: “Мать – са-
мое уважаемое, что ни есть в жизни, самое 
родное – вся состоит из жалости. Она любит 
свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра 
– много всякого, но неизменно, всю жизнь – 
жалеет. <…> Отчего народ поднимается весь 
в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что 
всем жалко всех матерей, детей, родную зем-
лю” [5, с. 194].

Із плином часу в прозі російського пись-
менника  виникають особливі оповідання 
– портрети матерів, які вимальовуються різ-
ними шляхами – через використання фоль-
клорних архетипів, через оповідне самороз-
криття героїні, через об’єктивну авторську 
оповідь. Автобіографічними елементами 
пройняті оповідання “В воскресенье мать-
старушка” та “Сни матері”.

В останньому творі в “сказовій” формі 
передається внутрішній світ жінки, за до-
помогою народного типу оповіді розкрива-
ються грані її особистості, потаємні душев-
ні шукання. 

Прикметним є оповідання “Материнське 
серце”, в якому йдеться про злочин Вітьки 
Борзьонкова і спробу матері захистити сина. 
Зібравшись одружуватися, Вітька вирішив 
заробити. Поїхав у місто, продав сала на кру-
гленьку суму, а потім, познайомившись із дво-
ма повіями, втратив гроші. Злість від зухвало-
го обману дівчат завирувала в голові хлопця. 
І він спровокував бійку в міському парку. В 
запалі Борзьонков побив кілька п’яниць, 
але найгірше – вдарив тяжкою бляхою від 
матроського ременя міліціонера, який на-
магався припинити бійку. Представник вла-
ди залишився живим, але Вітьці загрожував 
довгий термін ув’язнення. Шукшин майстер-
но розкриває сліпу материнську любов: Ві-
тька був наймолодший з її дітей, життя жінки 
було важким і сповненим гіркоти. Тому мати 
не хотіла допустити, щоб її син потрапив до 
тюрми: “Странно, мать ни разу не подумала 
о сыне – что он совершил преступление, она 
знала одно: с сыном случилась большая беда. 
И кто же будет визволять его из беды, если 
не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет 
в эти краевые организации, она будет день и 
ночь идти и идти…” [5, с. 347]. Мати збира-
ється їхати в крайові організації, щоб до суду 
визволити сина, або хоча б зменшити термін 
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покарання. “Ничего, добрые люди помогут”, – 
думала вона [5, с. 351]. У невласне прямій мові 
героїні розкривається глибина її материн-
ської любові, здатність перебороти всі труд-
нощі, аби допомогти синові, простота звичай-
ної сільської жінки. Автор не іменує матір, і це 
створює узагальнений образ жінки в її одвіч-
ній, онтологічній іпостасі – материнстві.

Багатовимірними є у творі мовленнєві 
засоби характеротворення. Коротка, типова 
для того часу передісторія (народила п’ятеро 
дітей, чоловік загинув на фронті) змінюється 
яскравим мовленнєвим самовираженням ма-
тері. У прямих звертаннях, насичених коло-
ритом народного слова (“батюшки-святы”, 
“ангел ты мой господний”, “сыночки вы мои 
милые”, “сжальтесь вы над ним” та ін.) роз-
гортається спроба утвердити пріоритет за-
гальногуманістичних принципів над іншими, 
офіційними: “Да способитесь вы как-нибудь 
с вашей обидушкой – простите вы его, окаян-
ного” [5, с. 343]. Ідейно-художньою сутніс-
тю шукшинівського повіствування є те, як у 
невласне прямій мові героїні, де замість ра-
ціонального знання віддається перевага вірі 
в Бога і Його милосердя, а також емоційне 
ставлення до непутящого сина, материнське 
слово поступово об’єктивується, коректуєть-
ся словом оповідача. Вихідний моральний ім-
ператив (“Материнское сердце, оно – мудрое, 
но там, где замаячила беда родному дитю, 
мать не способна воспринимать посторонний 
разум, и логика тут ни при чем” [5, с. 343]) не 
заважає оповідачеві знову і знову піддавати 
аналітичному осмисленню душевні устремлін-
ня героїні, майстерно, із допомогою повторів, 
інверсій, зберігати напружено-схвильоване 
звучання її голосу: “Она вызволит сына, она 
верила в это, верила. Она всю жизнь свою 
только и делала, что справлялась с горем… ” 
[5, с. 347]. Голос віри і надії звучить і в остан-
ніх словах оповідання.

Тема материнства є однією з найважли-
віших і в художньому світі Гр. Тютюнника. 
Прикметними є новели “В сутінки” і “Вуточ-
ка”. У них діаметрально протилежно роз-
криваються два типи матерів: у дебютному 
творі письменника змальовується тип матері-
зозулі, для якої стосунки з чоловіками важ-
ливіші за материнський обов’язок ростити й 
виховувати дитину, а в другому – тип матері-
страдниці, забутої і покинутої невдячними 
нащадками.

Автобіографічні деталі першого тютюн-
никівського оповідання, що російською мо-
вою вийшло в журналі “Крестьянка” 1961 

року, розкривають світ дитячої душі, обра-
женої зрадою матері. Психологічна досто-
вірність новели вражає своєю простотою і 
глибиною: в очах дитини мати молода і кра-
сива, але чужа (“Може, мене й справді пійма-
ли в капусті і оддали цій жінці…” [2, с. 18]). 
Домінуючим почуттям у новелі є провина від 
зради: мати відчуває свою провину перед си-
ном навіть через вісімнадцять років (“з яки-
мось принизливим острахом заглядають мені 
у вічі” [2, с. 17], “вони довго сидять на лаві біля 
порога, немов і не господиня в цій хаті. Потім 
повільно роздягаються, зморені і пригнічені, 
світять каганчика” [2, с. 17]). Через психо-
логічні деталі письменникові вдається суміс-
тити у творі два образи оповідача – дитини і 
дорослого. Композиційне кільце утворює не-
власне пряма мова дорослого оповідача, який 
так і не зміг пробачити матір. А дитяче сприй-
няття і переживання розкривається в словах: 
“<…> кому війна, а кому мать родна <…>, це 
прислів’я будило в мені жорстоку зненависть 
до чужака і горду, по-дитячому ревниву лю-
бов до тата” [2, с. 21]). 

Ганна на прізвисько Вуточка, героїня од-
ноіменного оповідання Гр. Тютюнника, живе 
звичайним життям сільської жінки. Письмен-
ник торкається важливої і гострої проблеми 
– невдячності і духовної черствості дітей, ко-
трі не турбуються про батьків. У Вуточки два 
сини з невістками, але вони не приїздять до 
бабусі. Безмір материнської доброти і про-
щення підкреслений портретними деталями: 
“Зустріла Ганна синів уже напомацки, однак 
не плакала і не побивалася своїм лихом, бо 
вважала себе ж таки й винною, що не спові-
стила про нього завчасно, –  лише всміхалася 
на радощах тихою самовідреченою усміш-
кою (курсив наш. – С. Л.) та простягала до 
синів невидющі руки, натикаючись ними то 
на тверді портупеї, то на холодні значки, то 
на гострі козирки офіцерських картузів” [2, 
с. 116]. Оцей контраст – лагідних материнських 
рук і твердих предметів військової форми – 
віддзеркалює протиставлення людського, ду-
ховного начала і бездушної казенщини. Ву-
точка прощає байдужість синів і невісток, 
лише гірко плаче, так і не дочекавшись їх у 
гості. Найглибшої кривди зазнала Ганна, 
коли дізналася, що молодший син Грицько 
давно демобілізувався, але все ж таки не при-
їхав, а старший Мусій прислав солдатика до 
матері, а сам не міг “прискочити”, бо він “у на-
шому полковому оркестрі – перша труба, гра-
ти на параді буде…”  [2, с. 121]. Ця синівська 
байдужість позбавила Вуточку сенсу життя: 
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“<…> вперше за багато років відчула, як усе 
її тіло наливається незнайомою досі зморою і 
немовби терпне” [2, с. 121].

Тютюнник майстерно використовує тон-
кий перехід від авторської оповіді до невлас-
не прямої мови, добирає найвиразніші пред-
метні і портретні деталі.

Герої Тютюнника відрізняються від шук-
шинівських більшою внутрішньою делікат-
ністю, совісливістю, духовною красою. Вони 
сформовані українською традиційною “фі-
лософією серця”. Хоч в обох письменників 
об’єктом художнього зображення є село, збі-
гаються часові і просторові, навіть проблемні 
аспекти, але в персонажів російського митця 
більш виявлене агресивно-чоловіче начало, а 
в Тютюнника – риси “хліборобського” мента-
літету українців. І одним із яскравих репре-
зентантів художніх концепцій українського 
і російського письменників є образ матері – 
трудівниці, страдниці, мучениці, берегині та 
хранительки одвічних цінностей і духовного 
багатства народу.
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ТЕМА ВІЙНИ У ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО
У статті запропоновано цілісний ана-

ліз теми війни у творчості Ліни Костенко, 
показано її розгортання в різних соціально-
історичних та психологічних контекстах 
як теми вічної, схарактеризовано засоби ху-
дожньої репрезентації топосу.

Ключові слова: поезія Ліни Костенко, 
тема війни, мотив, громадянська лірика, за-
соби образотворення.

Тема війни належить до вічних і невичерп-
них у нашому житті та мистецтві, з яким 

би етичним спротивом це не доводилося кон-
статувати. Так, наприклад, батальні сцени від 
стародавніх часів є змістовим елементом роз-
пису, вони виформувалися в окремий маляр-
ський жанр; музична культура має свої мар-
шові ритми, бадьоро-піднесені гімни, тужливі 
реквієми й голосіння тощо; у письменстві тему 
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презентують уже найдавніші всесвітньовідо-
мі героїчні поеми Гомера й Вергілія, траге-
дійні мотиви елегій, буколіки, георгіків, самі 
трагедії, а згодом епопеї, романи та менша 
проза – особливо ХІХ–ХХ сс. Давньоруські 
пам’ятки – протоукраїнські тексти літописів, 
“Слова о полку Ігоревім”, а також козацька 
мемуаристика XVII–XVIII сс. війну подають 
як особливий наративний полюс – точку від-
ліку нової історії; як спонукальний фон і кон-
текст подій, ситуацій, доль; як перманентний 
стан свідомості – людини (людності), нації.

Війна найперше постає перед реципієнтом 
літературного твору у своєму прямому зміс-
ті – це “складне суспільне явище, пов’язане з 
розв’язанням протиріч між державами, наро-
дами, національними і соціальними групами з 
переходом до застосування засобів збройної 
боротьби, що відбувається у формі бойових 
дій між їх збройними силами”, “специфіч-
на форма вияву соціальних відносин, у якій 
домінує збройна боротьба як продовження 
політики, що підпорядковує своїм цілям усі 
сфери суспільного життя” [8, с.669]. Сучасні 
дослідники виробили не одну класифікацію 
і типологію “історичних” й “етичних” різно-
видів воєн (див. зокрема [6, 7]), а проте, схо-
дяться на думці, що війна в кожному з цих ви-
явів є організованим збройним насильством, 
мета якого – досягнення політичних цілей 
[7]. Тож зображуючи у своїх творах війну 
загарбницьку, визвольну, громадянську, “ві-
йну як примус до миру” тощо, письменни-
ки говорять про речі панорамні, масштабні, 
обов’язково стають аналітиками, акцентують 
причини, уроки та наслідки, послуговуючись 
при цьому, на відміну від учених, образним 
мисленням та художнім словом і продукую-
чи, крім розумової, ще й емоційну оцінку.

Війна в “переносному значенні” – це “стан 
ворожнечі між ким-небудь; суперечка, свар-
ка з кимсь; боротьба” [8, с.669]. Уже найдав-
ніша література “фіксує” такі протистояння, 
які завжди вдосталь насичують суспільство, 
зумовлені – начебто – тими самими соціаль-
ними, економічними, становими, етнічними, 
релігійними тощо проблемами, та зрезоно-
вані, безперечно, морально-етичними. Але 
якщо на початках цивілізації злочинець – це 
приречений фатумом страждалець або ж біс-
нуватий, то згодом – особливо з розвитком 
психології – уже моральний покруч, у якому 
вбачають соціально прищеплений негатив, як 
то брак людяності, культури, вульгарні цін-
ності, особистісну деградацію. У літературі 
цей другий різновид війни – куди більш по-

ширений, власне, він і є джерелом конфлікту 
й двигуном сюжету, пафосу. Цариною, у якій 
визрів такий метаобраз, є реалістичне пись-
менство, але модернізм – із його філософією, 
свободою, амбіціями і запалом – переніс тему 
під мікроскоп читацького спостереження. 

Модерне мистецтво, зокрема й україн-
ське, і “війну світів”, і “війну душ” показало 
в широкій змістовій парадигмі, різноплано-
вому ідейному освітленні через створення 
монументальних образів-резонерів, концен-
трацію національного й світового духовно-
історичного досвіду. Зауважимо, що вітчиз-
няне письменство ХХ століття, здається, 
тільки тему війни й розробляло, перебуваючи 
разом з усім народом в епіцентрі винищу-
вальних дій.

Ліна Костенко – гідна речниця свого по-
коління: на її очах і на її долі “творилася іс-
торія”: письменниця стала свідком голоду, 
репресій, війни, “застою” (себто  чергових 
– інформаційних – голодоморів, репресій і 
воєн), Чорнобиля… Її поетичне слово – прав-
диве, проникливе, високохудожнє – це і “ка-
мертон душі”, і “єдиная зброя”, а його квінте-
сенцією можна вважати завершальні рядки з 
геніального роману у віршах “Маруся Чурай”: 
“<…> я ж іще жива”. Цих кілька слів на пі-
кові тоталітаризму гордо нагадували про не-
знищенність  усього цілісного українського 
світу: і краю, і народу-лицаря, і національної 
ідеї, і піднесеної душі, а сама письменниця 
ними переможно підкреслювала: відстояла 
творчу свободу і гідність у навальній війні 
системи з людиною.

Тема війни у творчості Ліни Костенко 
представлена різноаспектно, до того ж за-
знає певного розвитку. Так, у першій збірці 
молодої поетки – “Проміння землі” (1957) – 
увесь пафос скерований на утвердження “ро-
дючої ниви” і “доброї людини”, завдяки яким 
і тримається світ.

Огортають землю замети
і обтяжує горе зайве.
А земля, як годиться планеті,
випромінює тепле сяйво [5, c. 3], –

цей поетичний зачин книги одразу відсторо-
нює “похмурі” думки та настрої, адже праг-
неться ліричній героїні повені щастя, і вона 
відчуває її повсюдно, впивається, насоло-
джується радісним буттям:

Коли серпень у росах іскриться,
я тону в степовому теплі,
і здається мені пшениця
золотим промінням землі.
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Коли маки у травах жевріють,
коли хвилями грає море, – 
голубе, зелене, рожеве
підіймається сяйво вгору.

А буває, ідеш по світу,
і проходить повз тебе людина
так, неначе проносить квіти
і тобі віддає половину… [5, c. 3].

У збірці вимальовується краса природи, 
людських почуттів і стосунків, розгортаються 
дитячі (“енгармонійні”) візії саду, поля, лісу, 
Дніпра – таких близьких українцям образів; 
утверджуються моральні чесноти – щирість, 
працелюбність, вольовитість, повага до лю-
дини. Героїня передовсім цінує різнобарв-
ність життя – як ознаку природної повноти 
самовияву, а передумовою його художнього 
відтворення вважає чуттєве осягнення:

…Є на світі багато історій,
а прохання в мене одне:
“Коли буде гроза на морі,
Прив’яжіть до щогли мене!” 

 (“Художник” [5, c.13]).
Проте зауважмо, що “той, хто говорить” 

у тексті – це далеко не наївно-романтичний 
суб’єкт, і підтвердженням тут є слово “горе”, 
яке фігурує вже в другому рядку від почат-
ку книги піднесеної лірики, виступаючи фо-
ном, який старанно затушовується з-перед 
очей, але ніколи не стирається зі свідомості, 
не зникає з душі навіть мимо волі людини. Це 
в його семантичному полі поняття “війна”, 
“смерть”, які мисляться нерозривно, однак, 
відповідно до естетичної ідеї збірки, автор-
ка подає їх опосередковано – не “з натури”, 
а через “уявлення”,  рецепцію, як правило, 
ще й подвійну, наприклад, митця і глядача. 
Так, поезія “В краєзнавчому музеї” говорить 
про картину “Розстріл п’яти комсомольців 
у дев’ятнадцятім році”: війна тут (очевид-
но, громадянська) називається “найтяжчою 
прикметою краю” і, відтінюючись змістовим 
полем слова “прірва”, має виразно осудне 
сутнісне навантаження. Маляр-аматор, без 
відтінків і напівтонів змалювавши сюжет 
страти молоді, немов спеціально підкреслив 
красу, яскравість, жагу і незахищеність жит-
тя супроти тотальної і свавільно-потворної 
смерті, і ця його “несвідома” філософія так 
глибоко зачіпає свідомість реципієнта [5, 
c. 10–11]. У вірші “Глядач” йдеться про хлоп-
чика, враженого загибеллю в бою героя кіно-
фільму: 

Хай плаче. Не все так просто.
І ти його не чіпай…

Так плакав і Саша Матросов
коли загинув Чапай [5, c. 15–16], –

на співчутті і відвертому запереченні люди-
новбивства формується повноцінний грома-
дянин, а подвиг одного стає школою для ін-
шого, виховує нове покоління героїв, яким, 
можливо, завтра також …у битву.

Ліричній героїні надзвичайно близькі ці 
чужі переживання, оскільки має вона і свій 
власний досвід утрати: друзі її дитинства, 
“товариші малі”, разом із їх батьками під 
час Великої Вітчизняної “всі живцем зако-
пані були” в долині поблизу Дніпра. Поетка 
й тут не говорить “війна”, застосовуючи пе-
рифраз “страшна пора”, “пожежа”, “біда”:

Ну, а потім, о страшній порі,
зажурились наші матері,
і пожеж багряні язики
потяглися до Дніпра-ріки.

Нас тоді розкидало по світу,
Звідали біди не по літах…
 [5, с. 44–45].

Приїхавши через роки в незабутні для неї 
краї і дізнавшись про жахливу трагедію, ге-
роїня, як і та стражденна земля під вербою, 
довіку носитиме в серці “глибоку рану”, а до 
болю – торкатися зась! Звідси – табу на саме 
слово “війна” – цей бікфордів шнур, який за-
палює пам’ять і отруює екзистенцію. 

Таким чином, перша книга віршів Ліни 
Костенко – це гімн мирній красі життя (анти-
тезі до реальної історії) і щемний сум. На фоні 
тотального нищення поетка пропагує творен-
ня і насамперед прагне сформувати повно-
цінний людський образ як основу новітнього 
“кращого” соціуму. Її героїня багато розмір-
ковує про моральні чесноти, самопізнання й 
саморозвиток – стійкі модерні духовні імпе-
ративи, просвітницьки зорієнтовані на гума-
ністичне оновлення світоладу, водночас у по-
всякденні зауважуючи тремкі інакшості або 
й моменти протистояння, здатні спалахнути 
від малої іскри. До цієї “вибухової” категорії 
відносить звичаєві, національно-етнічні й по-
літичні чинники, які можуть стати провока-
ційними елементами ідеології. Так, у віршах 
“Моя перша зустріч з гуцулами” [5, с. 18], 
“Добре жию” [5, с. 19] мовиться, приміром, 
про взаємну відкритість поколінь до порозу-
міння, саму здатність сприймання “іншого”; 
в поезіях-алегоріях “Коли народжується ві-
тер…” [5, с. 20], “Ріка сховалась під кригу…” 
[5, с. 21] – про толерантність, поміркованість, 
довіру до людського серця та віру в духовну 
цільність нації:
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…Під снігом таки впадає
ріка, якої не видно,
в море, якого, здається, нема
 [5, с. 21].

У своєму “перехідному” – від “горя” до 
“проміння” – часі героїня за найнеобхіднішу 
рису обирає силу духа та людяність, її філо-
софія життя полягає в тому, що досвід – це 
шлях і шанс дістатися висоти, але це – і цін-
ність сама по собі, тут-і-тепер, тож мусимо 
випромінювати, утверджувати позитив по-
всякчас, яких би зусиль це нам не вартувало:

Не оплакуй ні мрій, ні згадок,
загуби своїм прикростям лік…
Щастя треба – на всякий випадок.
Сили треба – на цілий вік [5, с. 22].  

Отже, на початку свого літературного 
шляху Ліна Костенко відверто декларує іде-
алізований образ мирного, життєздатного й 
життєдайного соціуму, у якому краса і сво-
бода творять гармонію, беззастережними 
цінностями є кохання, мистецтво, а необхід-
ною умовою до такого поступу поетка вва-
жає “опановану волю”, “змужнілу думку”, 
скеровані на досягнення ідеалу.

Наступні книги, що вийшли (й не вийшли!) 
після короткої “відлиги” кінця 50-х – початку 
60-х років минулого століття та вже у фазі 
новітнього відродження – “Вітрила” (1958), 
“Мандрівки серця” (1961), “Зоряний інтеграл” 
(1963), “Княжа гора” (1972), “Над берегами 
вічної ріки” (1977), “Неповторність” (1980), 
“Сад нетанучих скульптур” (1987), “Вибране” 
(1989), “Маруся Чурай” (1979), “Берестечко” 
(1999), про війну говорять “в об’єктив” до-
рослості, називаючи речі своїми іменами, не 
минаючи дрібниць, не згладжуючи пам’яті та 
болю. Ліна Костенко пише про Визвольну ві-
йну 1648–1654 рр. – романи у віршах, “Дума 
про братів неазовських” (мала намір опоети-
зувати всю героїку України – не дали можли-
вості); у кількох її віршах відображена тема 
громадянських протистоянь 1918–1921 рр.; 
близько півтора десятка творів приурочені 
Другій світовій – Великій Вітчизняній війні 
та її відлунню через роки й десятиліття, по-
дібним трагедіям в історії інших народів. Але 
значно більшу кількість текстів  поетка “спря-
мовує” на війну, що триває в її часі, – тоталі-
тарної системи з вільними митцем, з культу-
рою великої нації, з народом: у цім змаганні 
вона затялася стояти непохитно і повсякчас 
викривати “вихолощене” соцреалізмом-
ленінізмом письменницьке фарисейство. 
Йдеться їй і про змагання генія з натовпом, 
беззмінне намагання юрби знищити високу 
духом особистість; і про війну техногенну, 

нищення живого штучним, екологічні про-
блеми; і, зрештою, про “покаяння” та “спо-
кути”, виголошені героями як визнання своїх 
душевних роздвоєнь, проступків – у жаданні 
очиститися. 

Розкриймо ці проблемно-змістові домі-
нанти, спираючись на ліро-епос та “Вибране” 
мисткині.

Обидва романи у віршах Ліни Костенко 
висвітлюють Визвольну війну під проводом 
Богдана Хмельницького: “Берестечко” – тре-
тій рік війни, 1651 (трагічна для українців січа 
відбулася 28 червня – 10 липня); “Маруся Чу-
рай” – 1651–1652 рр., події розгортаються не-
вдовзі після Берестейської битви, з якої, до-
відуємося з тексту, ледь живими повернулися 
Гриць Бобренко та інші козаки. Письменниця 
війну відтворює цілком правдиво, виводячи 
такі її атрибути, як біль, сльози, прощання, 
смерть і безкінечні погреби, кривава сваво-
ля, розруха, пожарища, спустошення, голод, 
вигнання, сироти, вдови:

…Чумою вродить, коли років два ще
отак війна походить по землі.

Уже тут дожилися до багатства, – 
між людьми мор, на дереві –
 хробацтва.
…………………………………………….
Тут од Лубен до самої Волині 
Лежать навколо села удовині.
Причілки виглядають з кропиви.
А тут, як бач, немає і вдови
 [3, с. 122, 125].

Однак як ще більш непосильні розцінює 
муки, що їх зазнавав народ від агресорів:

Не пощастило нашому народу.
Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.
Забрали все – і землю, і свободу.
Тепер забрати хочуть вже і честь.

Ми вже мов корінь для чужої брості.
Чужинських понаклепано гербів.
Тепер у нас господарями гості,
Вони людей тут мають за рабів.
…………………………………………
Вже допекли нас до живої рани.
Деруть податки з поля,
 двору, стріх.
Цькують людей. Здають в оренду 
 храми.
І мову нашу мають для зловтіх.

Ну, то й дійшло до крові,
 до шабель.
Армаґедон. Збувається пророче.
А вже коли зірвалося з петель, 
То вже по людських долях
 прогуркоче [1, с. 111, 123]. 
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Цілий каталог непрощенних кривд укра-
їнцям – від зайд і своїх перевертнів – наводить 
Богдан Хмельницький, осмислюючи Берестей-
ську поразку і свою місію у війні. Гетьман до-
бре розуміє, що настали чорні часи для Украї-
ни (“Було всього, а буде ще всьогіше. / І що не 
день – все гірше, гірше, гірше” [1, с. 125]), але 
ж – не він почав усю цю м’ясорубку, і намір 
мав попервах – мирно переконати шляхту 
шанувати закон, визнавати права його на-
роду, утримуватися від злодійства. Водночас 
сам король Володислав підказав йому колись 
єдиний шлях до волі – збройний, оскільки 
зажерлива пелька напасника давно не керу-
ється розумом і почуттями, визнаючи тільки 
закон сили. Сивочолий муж, Хмельницький 
тверезо дивиться на світ і бачить, що “не кра-
ще в інших теж країнах”, скрізь – своя війна, 
проте є велика різниця:

Усі держави б’ються між собою.
Ми ж за державу билися свою
  [1, с. 69].

А звідси – визвольна війна священна, бла-
городна, славна, у ній є місце, пише Ліна Кос-
тенко, для високого – Пісні, Бога, Душі, у ній 
урівень ставляться такі поняття, як смерть і 
перемога: загинути в чесній битві – це вмер-
ти “по-людськи”; боронячи волю народу, не 
шкода покласти життя.

Наголосимо, що в романах письменни-
ця дає водночас історичний, філософський 
і психологічний аналіз війни: говорить про 
її соціально-політичну зумовленість і невід-
воротність, народний характер, цілі, табори, 
українське козацтво як основну рушійну силу, 
талановитих ватажків, зокрема полководця-
гетьмана; осмислює саму можливість подо-
лання ворога: у “Берестечку” йдеться про 
духовну міць лідера народного руху, а в “Ма-
русі Чурай” – про духовну незламність цілої 
нації, разом же поетка моделює образ пере-
можного народу, державної країни; показує 
душевне “закорочення” людини у війні – від 
споглядання тотального нищення й усвідом-
лення, що вмерти легше, ніж жити; від пере-
житої поразки; від утрати близьких людей 
тощо. Усі ці інтелектуальні відкриття Ліни 
Костенко – вагомий вклад і в осмислення на-
шої історії, і в непросте сучасне опритомнення 
нації. Так, Богдан Хмельницький, аналізуючи 
свою гетьманську ходу, зауважує власні хиби 
і грядущим державникам (устами мисткині) 
дає такі поради: ототожнювати себе з наро-
дом, розумом і душею бачити його проблеми 
як свої (“Для них я – вождь збунтованого 
хлопства. / Для мене я – замучений народ” 

[1, с. 93]); сприймати свою місію як “Голго-
фу”: узявсь за гуж – мусиш усе зробити для 
вікторії або померти; глибоко вірити в пра-
ведне діло і перемогу; не сумніватися в собі; не 
виявляти слабини до ворога, гнівно нищити і не 
жаліти його, знати своє право боронити рідний 
край; бути здібним вести політичне життя; ви-
являти передбачливість, зокрема враховувати 
і “п’яту колону” серед одноплеменців. Гетьман 
сподівається, що колись його Україна мати-
ме гідного ватажка, доведе світові, що вона не 
“…козакко, чернь, поспільство для ярма. / Із-
гої, бидло, мужики і хлопи” [1, с. 85], а постане 
у всій своїй державній величності.

Хмельницький переміг себе в поразці, а 
от хорунжий Григорій Бобренко “роздвоївся 
душею” і після кривавих походів переживав 
тяжку “війну в собі”:

А він прийшов тоді з-під
 Берестечка.
Страшна поразка душі всім пекла.
Дражливий став. Ледь що, 
 вже й суперечка.
Гіркі думки не сходили з чола
 [3, с. 54].

“Похід у смерть” навчив козака цінувати 
життєві блага, “щастя красти”, коли його до-
вкіль обмаль; тож і зробились його очі “не-
прозорі”, у душі зійшлися в герці “земне й 
небесне”, лицарський дух затулила воляча 
осілість:

Душа розм’якла якось, заморилась,
Хоч коники ліпи, як з м’якуша.
До всього звикла, із усім змирилась
І від життя схотіла бариша.

Бо хто, як я, намучивсь на війні,
Тому життя підскочило в ціні...
 [3, с. 79]

Ліна Костенко занадто шанує народних 
месників, щоб допустити неславу козакові, 
тіло якого не раз укрите бойовими ранами, 
тож і в Грицеві перемагає “пісня про волю”, 
а дочасна смерть стає очікуваним фіналом 
шляху того, хто зламався духом, –  фіналом 
більш достойним, ніж зрада і яничарське зви-
родніння:

Відступник я. Нікчемний я
 і ниций.
Але ти любиш і тому прости.
Життя – така велика ковзаниця.
Кому вдалось, не падавши,
 пройти?
…………………………………………….
Ти ж ніч моя і світло моє денне!
Вже тут брехать, – який мені хосен?
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Прости за все, воно таке буденне.
А я ж не можу без твоїх пісень! 
 [3, с. 90, 92].

Людина у війні, за Ліною Костенко, – це 
герой, “сторонній” (як правило, пристосу-
ванець) або зрадник. В обох романах з осо-
бливим болем мовиться про сановитих запро-
данців, що катують власний народ, лютіше за 
ворога (як Вишневецький), перекидаються в 
чужі табори, міняючи прізвища, а з ними й 
душу. Водночас акцентується найбільша сила, 
супроти якої ламаються всі списи, – це любов. 
Війна священна і любов священна, – акцентує 
поетка, народ і людину зрадити – однаково 
лютий злочин, що руйнує й цілісність особис-
тості, натомість любов усепереможна, у ній – 
енергія життя, Початок, Слово.

Утіленням любові у тексті є Маруся, і 
образ її ототожнюється з Україною: обоє 
вони переживають свою війну, обоє чека-
ють лицаря, воїна-оборонця – для вільного, 
повноцінно-щасливого життя, обоє вміють 
вибачати, терпіти, вірити, але не дарують мі-
зерності душі.

Моє життя – руйновище любові,
Де вже ніякий цвіт не процвіте 
 [3, с. 175], – 

зізнається Маруся Іванові Іскрі, говорить, 
що без любові – вона безголоса і мусить че-
кати свого останнього дня... Але – б’є в церкві 
дзвін, надходить весна, сурма кличе козацтво 
в похід, і Україна дає натхнення триматись у 
цьому світі своїй зболеній дитині, як Маруся 
підтримує її волю своїми дивовижними піс-
нями, увічнює, робить невмирущою.

Весна прийшла. Скасовано угоду.
Вся Україна знову у вогні.
Цвіте земля, задивлена в свободу.
Аж навіть жити хочеться мені

 [3, с. 186].
Історія України, прочитана і споетизова-

на Ліною Костенко, – це передовсім героїка, 
яка ніколи не повинна затінюватися “великим 
мискоборством”, як те прагнуть підкреслюва-
ти окремі велемудрі уми: ми нація, яка завжди 
мала в собі жадання волі, могутній дух, не-
зглибиму душу і чесно йшла до свої держави,  
– наголошує літераторка.

У ширшому змістовому діапазоні пред-
ставлена тема війни в ліриці й драматичних 
поемах народної письменниці.

Так, перший розділ “Вибраного” – “Крізь 
роки і печалі” – ретроспекція й інтроспек-
ція українського національного буття, себто 
вдивляння в історію народу та в душу людини 
з метою вирізнення ментального стрижня та 

пізнання (самопізнання для ліричної геро-
їні) їх специфіки, сутності, перспективи. У 
традиційній для себе манері формулюючи на 
початку книги основну тезу – про плин часу, 
всепроминання, “важку ходу вічності”, Ліна 
Костенко тут-таки наголошує ідею неперерв-
ності української історії, незнищенності на-
ції, говорить про назрілу пору відродження, 
час дій (“І засміялась провесінь: – Пора!..” [2, 
с. 4]).  Культура, високі духовні надбання, в 
уявленні ліричної героїні, – це той терен, за-
вдяки якому ми, українці, збереглися, є впіз-
наваними у світі, а по суті – ввійшли до рангу 
історичних народів. Водночас, вдивляючись у 
минувшину нації, письменниця формулює па-
радоксальний висновок: “Ми є тому, що нас 
не може бути” (“Ой ні, ще рано думати про 
все…” [2, с. 6]), маючи на увазі безконечні на-
магання різних сил “зупинити” ходу народу, 
поставити крапку. Пройшовши “крізь роки і 
печалі”, героїня набуває важкого екзистен-
ціального досвіду: життя – це страждання, 
у ньому без кінця – драми і трагедії, проте 
за своєю філософією вона – все ж людина 
новітнього штибу, оптимістичної формації, 
тому закликає “страшному калейдоскопу” 
зла протиставляти невичерпну вітальну енер-
гію, як то й робили наші пращури всякчас: 

…Благословення кожна мить життя
На цих всесвітніх косовицях смерті! 
 [2, с. 7].

Для героїні (і самої поетки) надзвичайно 
важливо, щоб її слово було живим, а це озна-
чає, що мусить писати правдиво, вільно, щиро 
(як молитися), розмовляти з віками, відчува-
ти “потребу слова”, у творчому пориві само-
спалюватися й воскресати знову. Свою місію 
вона вбачає у створенні правдивого літопису 
народу, усвідомлюючи, що “біда вчить, як на 
світі жить”. Тому перший цикл “Вибраного” 
архітектонічно заснований на антитезі, яка 
й репрезентує всі ті вияви воєн-смертей-
мертвотності, про які йшлося вище і проти 
яких повстає її душа. “Хата-пустка”, “німа 
криниця”, “занедбаний сад” – це в мисткині 
зовнішні ознаки світу-без-людини, а жорсто-
кі винищення, спаплюжена земля, забруд-
нене середовище тощо – ознаки світу-без-
людяності.

Лірична героїня стає “акумулятором 
болю”: в ній відлунює Голгофа Батурина 1709 
року (“Я хочу на озеро Світязь…” [2, с. 22]), 
репресій 1937 року (“Старий годинникар” [2, 
с. 19–20]); “Цавет танем!” – беру на себе твій 
біль – говорить вона вірменам-вигнанцям, які 
зазнали геноциду з боку турків ([2, с. 23–24]) 
тощо. Але водночас виказує подивування: 
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чому народи-титани скоряються  нарузі ти-
ранів, чому бракне їм волі  здолати гнобите-
лів (“Казочка про трьох велетнів” [2, с. 25])? І 
знаходить відповіді у свідомому викоріненні 
ворогом лицарства, у прищепленні “червото-
чини” підневільній нації тощо.  

Наближення до пракореня, першоджере-
ла, родинного гнізда – навіть подумки – по-
вертає, за Ліною Костенко, людині притом-
ність, активізує в ній морально-етичне начало, 
“святу дитинність”. Тому й сама мисткиня 
доволі часто “мандрує в молодість”, віднахо-
дячи там неперехідні, раз і на все життя за-
своєні максими, зокрема випробувані в добу 
воєнного лихоліття. Так, у хрестоматійному 
творі “Мій перший вірш написаний в окопі…” 
йдеться про явлення Музи юній поетці саме 
під рев гармат, а стимулом тут було як гли-
бинне потрясіння дитячої свідомості жахом 
народної трагедії (“… коли згубило зорі в го-
роскопі / моє дитинство, вбите на війні”), 
так і безмежне захоплення людською добро-
тою, саможертовністю:

Лилась пожежі вулканічна лава.
Горіла хата. Ніч здавалась днем.
І захлинулась наша переправа
через Дніпро – водою і вогнем.

Гула земля. Сусідський плакав
 хлопчик.
Хрестилась баба, і кінчався хліб.
Двигтів отой вузесенький окопчик,
де дві сімї тулились кілька діб.

О перший біль тих не дитячих
 вражень,
Який він слід на серці залиша!
Як невимовне віршами не скажеш,
Чи не німою зробиться душа?!

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –
кривавий світ, обвуглена зоря! –
а я писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря…
 [2, c. 31].

Розвивають тему війни вірші “Я вирос-
ла у Київській Венеції…” – “А потім бомби 
влучили у спокій. / Чорніли крокв обвуглені 
трапеції. / А потім повінь позмивала по-
піл / моєї дерев’яної Венеції” [2, с. 71] – про 
знищення зачарованого світу дитинства, спа-
лення фашистами українських сіл; “У Корчу-
ватому, під Києвом…” – як німець-загарбник 
зимою 1942 року на очах у дитини знічев’я 
розстрілює цуценя:

…Вже стільки снігу і подій
 розтануло
там після тої давньої зими!

Вже там цвіли і квіти незлічені,
вже там і трасу вивели в дугу.
… А все той німець цілиться 
 знічев’я.
… А все той песик скімлить на снігу 
 [2, с. 72];

“Колись давно, в сумних біженських ман-
драх…” [2, с. 73], “Смертельний падеграс” [2, 
с. 74–75], із яких постають скитання, бездом-
ність “на своїй землі”, “світ кривавий” і боже-
вільний “танець” на мінному полі:

… Велике діло – танець між
 ножами!
Танцюй собі, лиш пальчика не вріж.
Доріг війни смутні подорожани,
ми знали інший – танець бездоріж.

Десь труп коня вмерзає в сизу осінь.
І смерть впритул до мене підступа.
А я іду. А я роблю наосліп
на міннім полі обережні па.

Півкроку вбік – і все це піде прахом.
І цілий всесвіт вміститься
 в сльозу.
Дрімотні міни – круглі черепахи – 
В землі шорсткій ворушаться,
 повзуть.

О піруети вимушених танців!
Хто йшов по полю мінному хоч раз,
Той мимохіть і на паркетних

 глянцях
Пригадує смертельний падеграс 
 [2, с. 74–75].

Як же вдалося пережити воєнне лихоліт-
тя, завдяки чому перемогти смерть?

Прості люди, які віддавали чужій дитині 
останній окраєць, стлумлювали в серці влас-
ний біль, аби розділити й полегшити чужий, 
не питаючи роду-племені, пускали в хату, ні 
копійки ніколи не беручи за свою ласку, – ось 
істинні стовпи життя, ось найбільша цінність 
нації, в якій ніколи (за жодних обставин) не 
розчарується героїня, бо

… може, то в душі свого народу
Я прихилила голову тоді? [2, с. 73].

“Цілий всесвіт вміститься в сльозу” і від 
сприймання щемно-гіркої “Пасторалі ХХ 
сторіччя” – також програмного тексту пись-
менниці, трагізм якого емоційно резонований 
чутливим серцем авторки як жінки-матері. 
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“… ті залишені в / полі гранати, / те покид-
дя війни на грузьких / слідах череди” [2, с. 32] 
і досі час від часу знаходить своїх невинних 
жертв, виштовхуване через десятки років зі 
своїх потаємних сховів землею, яка, здаєть-
ся, не хоче миритися з таким “засівом”. 

“Юдоль плачу, земля моя, планета…” – 
такими словами у своєму молінні за людину 
звертається лірична героїня до всього білого 
світу, називаючи його своїм, рідним, не ляка-
ючись навіть невимовно “міцних тенет”, у які 
впрягається мандрівник життям, бо життя – 
це найвищий дар, найцінніший скарб:

Страждаю, мучусь, і живу, і гину,
благословляю біль твоїх тенет.
Цю грудочку тепла – у Всесвіті – 
 людину!
І Всесвіт цей – акваріум планет
 [2, с. 33].

Промовистий натяк, який підтверджує, 
що тема війни потрактовується Ліною Кос-
тенко як вічна – поряд із темами життя люди-
ни, віри, мрії, кохання тощо, – маємо у вірші 
“Львівські голуби”:

… Над містом розмовляли голуби.
Про що, не знаю. Про цікаві речі.

Про той собор. Про людство.
 Про війну.
Про білий світ, про небо з далиною.
А може, він голубці каже: – Ну,
Як я літав, ти скучила за мною? 
 [2, с. 70].

Безумовно, окреслений перелік “тем для роз-
мови” щораз актуальний …після чергового 
“потопу”.

Проте повноцінно сприйняти і пережи-
ти вказані вірші про Велику Вітчизняну війну 
можна лише в контексті цілого розділу, адже 
в циклі їх, як нам здається, ідейно започатко-
вує кілька сусідніх сповнених сатири текстів: 
“Мабуть, ще людство дуже молоде…” – про 
сучасних “неандертальців”, у яких “душа ще 
з дерева не злізла” [2, с. 64], “Пливли ми вве-
чері лиманом…” – про нездатність цілого по-
коління давати собі раду, діяти, взаємодіяти, 
керувати [2, с. 65]; “Вже почалось, мабуть, 
майбутнє…” [2, с. 66] – про необхідність зна-
ти історію, у якій завжди траплялися “не-
етичні” періоди – спричинники зла; “Іду в по-
лях…” [2, с. 67] – про широкий білий світ, у 
якому вистачить місця для всіх, і про скінчен-
ність життя, яка фіксує кожен наш учинок; 
“Слайди” [2, с. 68] – про необхідність мати в 
душі образ, відчуття, досвід прекрасного, про 
здатність динтинно-чистого погляду на світ 

утримувати від прагматичного протистоян-
ня.  Ідейною вершиною цього мотивного ряду 
можна вважати вірш “Навіщо декларація?..”, 
у якому, говорячи про фальш у поезії як про-
типриродність, авторка наголошує руйнівну 
силу “пласкої глупоти однозначної”, захо-
ваної за “гучні слова”: вона найчастіше про-
вокує протистояння, призводить до нищення. 
Отже, війна збройна (колишня, сучасна чи 
майбутня) – це виплід людських хиб, обмеже-
ності й імморалізму, що визріває насамперед 
у хворобливій амбітності “вождів” і “вожди-
ків” (“За що він бився, Магдо, проти кого?! / 
Він не кричить “Хайль Гітлер!” на стіні?”), 
а вже тоді уражує й масу, роблячи її заруч-
ником ситуації. По всьому залишаються по-
нівечені людські долі, могили, пам’ять і – як 
найвище подвижництво – покаяння і всепро-
щення, про що, зокрема, мовиться у віршах 
“Тут обелісків ціла рота…”, “Проводи”, “Ста-
ренька жінко, Магдо чи Луїзо!..”, які звучать 
як уклінне слово воїнам – захисникам і ви-
зволителям, як плач за полеглими, співчуття 
сплаканим вдовам з усіх “сторін барикад”.

Своє покоління, зокрема й мистецьке, – 
дітей війни, Ліна Костенко бачить “інстру-
ментом, в якому плачуть сни <…> народу” 
[2, с. 93]: багато на своєму віку пережив-
ши й діткнувшись істини, воно просто-таки 
зобов’язане протидіяти тьмі безпросвітній 
ночі, бездоріжжю, на яке шаленство це, в уяв-
ленні радянізованого сучасника, не скидалося 
б. Осмисленню проблеми присвячено другий 
розділ “Вибраного” – “Альтернатива бари-
кад”, назву якого розтлумачуємо як інший – 
не збройний – шлях боротьби за переконання, 
і цим шляхом віддавна є слово, здатне являти, 
доводити й таким чином утверджувати прав-
ду життя. Однак у розділі йдеться, власне, 
про війну (режиму) зі словом, з митцем і соці-
умом, які “живого прагнуть слова”, причому 
робиться це методами “війни негласної”, як 
то застрашування, фізичне “затуляння рота”, 
обструкція, ігнорування, “улещування” тощо. 
І в цьому контексті поет – уже “повстанець”, 
натомість “альтернатива барикад” – страх і 
принизливе мовчання:

На історичних перекатах
в чаду чиєїсь маячні
люди 
 завжди 
  на барикадах,
знають про це чи ні.

Барикади цегли – проти бездомності.
Барикади поезії – проти
 бездумності.
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Барикади совісті – проти берій.
На барикадах – не до фанаберій.

…………………………………….................
Злазьте з барикад, герої 
  до першої скрути.
І припиніть міщанські тари-бари.
На барикадах мають право бути
повстанці,
 вороги
  і санітари [2, c. 145].

Лірична героїня циклу збудувала дім “з 
неба, гір і свободи”, тож занизькими для неї є 
“стелі” (мистецькі орієнтири), міряні на “пре-
сованих бовдурів і пружинно-спіральних не-
гідників”:

Спіральним зручно.
Високим не дуже.
Високим зроду таке не личило,
Щоб те, за що ладен
 віддати душу,
Думку твою підгинало й калічило 
 [2, с. 142].

Поетка говорить про одвічні потуги “ви-
сокої думки” пробити “товщу стелі”, її “contra 
spem spero”, муки, ридання, повстання, мов-
чання, самоспалення, муштру, заслання, ка-
тування з боку академій, редакторів тощо.

…А люди питають:
 – Де геніальні повісті?
Де думка епохи, весела й печальна? –
 Поїхала у закритому поїзді.
Похована на цвинтарі мовчання 
 [2, с. 142], – 

подибуємо ті ж самі акценти, що й у віршах 
про війну збройну; єдина різниця – що тут 
про розправу імперського тоталітаризму з 
“рідним народом” шляхом вівісекції інди-
відуальності в ім’я “світлого майбутнього”. 
Вірші “Літо 1963-го року” [2, с. 158–159], 
“Мимовільний парафраз” [2, с. 160] – гострі 
інвективи, що викривають суспільну заду-
ху, деградування творчої неповторності до 
“поета-автомата” й “придворного” чиновника 
або й блазня, а поезія “Біль єдиної зброї” – це 
пряме обвинувачення людоїдів на суді історії 
за винищення мови й душі нації:

…Слова росли із ґрунту,
 мов жита.
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров’ю предків тяжко пурпурова.

А хтось по ній прокопував рови.
Топтав, ганьбив нам поле
 найдорожче.

…………………….....……..............…
Трагічна мово!
                           Вже тобі труну
Не тільки вороги, а й діти
 власні тешуть.
Безсмертна мово! Ти смієшся
 гірко.
Ти ж в тій труні й не вмістишся, 
 до речі.
Вони ж дурні, вони ж знімали
 мірку
з твоїх принижень – 
  не з твоєї величі!
....................................................
Як ти зжилася з тугою чаїною!
Як часто лицемірив твій Парнас!..
Шматок землі, 
  ти звешся Україною.
Ти був до нас. Ти будеш після нас… 
 [2, с. 162].

Поет на барикадах, за Ліною Костенко, 
– це той, хто не здається (“…Як мовчанням 
душу уярмлю, / то який же в біса я поет?!” 
[2, с. 164]), хто вірить у безсмертя високого 
слова, не торгує талантом, совістю, батьків-
щиною. Водночас, удивляючись  у мистецькі 
контури свого покоління, вона куди більше 
подибує “мастаків пристосовувати крок”, 
“тупої ремигайлівки волів”, “рабів”, які “по-
волі обростають мохом” в глухій епосі, що 
зветься “січкарнею душ” (“О мастаки присто-
сувати крок!..” [2, с. 167]). Та навіть за всієї 
“малярійності” часу, новітніх бенкендорфів-
комуністів, цензур-репресій, “ведмежих вух”, 
“ножа у спину”, за відчуття своєї “безшабель-
ності” супроти “бутафорських строф” (“По-
езія згубила камертон… / Поезія на грані 
катастрофи…” [2, с. 173]), свого ізгойства 
(невизнання “залиганим” народом), літера-
торка вірить у митця – вічного воїна, у митця-
генія, який обов’язково постане переможцем 
над системою, “вирветься з пастки” [2, с. 208], 
“вивезе з бруду цей потворний час” [2, с. 207]:

Хай погоня підожде, усі ці 
 жорстокі і тлусті.
Я нікуди не дінусь. Я долю
 свою прийму.
А коли я, беззбройна, їм потім
 вийду назустріч,
То вони позадкують, самі 
 не знають чому [2, с. 183].

Любити світ в антисвіті, народ в антина-
роді, вічне в антивіках [2, с. 184], відчувати, як 
“щось в мені таке велить / збіліти в гнів до 
сотого коліна! / І щось в мені таке болить, / 
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що це і є, напевно, Україна” [2, с. 209], вірити 
в себе і торжество правди – ось повітря, яким 
дихають “геніальні поети”-переможці: 

…Виходять з ночей аж чорні,
 як шахтарі з забою.
А ті клаптенята паперу –
 то смертельні плацдарми
самотньої битви з державами, 
  з часом, 
   з собою [2, с. 175].
Ідея циклу – перемога вічної душі, втіле-

ної у Слові, над хворим духом – демоном ім-
перської ідеології.

Третій розділ “Вибраного” – “Силуети” 
– об’єднує вірші про героїчне “Прометеєве 
плем’я”: талановитих митців, кожен із яких 
пройшов свій скорбний шлях і віднайшов 
свою Голгофу, але не зневірився, не розчару-
вався, бо місія творення для людей підносить 
над стражданням, облагороджує, увічнює. 
Божевільний Ван-Гог, проклятий і вигнаний 
із вітчизни Данте, осміяний юрбою “вічний 
учень” Мікеланджело, Пушкін, Толстой, 
Шевченко, Сошенко та інші – усі зі своєю 
“війною”, своєю історією боротьби, своїми 
“ранами” – нині в пантеоні “світлих мучени-
ків”, у когорті великих і незборимих. 

Четвертий розділ “Летючі катрени” – 
знову про винищення тотальне, духовне і 
фізичне, цілої нації враз із її “геніями”. На-
скрізні екзистенціальні топоси тут – стрес, 
смерть, жах, зґвалтована душа, спусто-
шена душа, спляча душа, терновий вінець, 
тривога, духовний Чорнобиль, рабство, 
брехня, самознищення, дух знеможений, 
забута історія, смог, СНІД, вбивці, режим 
хунти, прірва, юрба, хам тощо. Поетка із 
болем говорить про суспільну катастрофу 
та деградацію:

І виростають покоління
 котрі не чули тишини
О найстрашніше з літочислень –
 війна війною до війни!
І вже новітні канібали
 і втрат людських не одридать
Що вберегли ми
 що надбали
  щоб дітям в спадок
 передать?! [2, с. 262].

Однак на “ґратах” суспільної свідомості 
вже “вишивається” “обличчя свободи”, і роль 
поетів – “біографів народу”, його вільних, а 
тому правдивих літописців – тут чимала: вони 
формують цілісну історію нації, краю, завдя-
ки сміхові, іронії демонтують імперські кано-

ни, на противагу їм висуваючи альтернативні 
цінності живий, вільний. А це означає, що 
уроки історії все ж будуть засвоєні і є шанс 
уникнути  Апокаліпсису, принаймні лірична 
героїня  циклу на це сподівається:

Чорний сон віків не збудеться
 що мине
  а що забудеться
 що засне
  а що й розбудиться
 Чорний сон віків не збудеться

 [2, с. 268].
Відгомін теми війни подибуємо і в циклі 

“Душа тисячоліть шукає себе в слові”, де ав-
торка мовить про непрості крокування люд-
ності крізь віки: від моменту просинання душі 
в древнього пращура (“…погладив раптом 
рябомизу самку / і перший в світі винайшов 
печаль” [2, с. 348]; “…прокинулась уява. / І 
це був перший – первісний! – митець…” [2, 
с. 350]), формування ментального й терито-
ріального космосу (“генів” і “рідної землі”), 
змагань, перемог і втрат (“Землі мої від-
нято… Діти мої повмирали… / Я ж просив 
тебе, боже. Ти мене, боже, не чув? / Зорі мої 
кедрові кров’ю моєю нагусли. / Вітер моєї 
свободи плюнув мені в лице…” [2, с. 356]) 
до висвітлення піднесеності або ж ницості 
людини, моральної величі або ж звироднін-
ня (“Брейгель. «Шлях на Голгофу»”, “Ісус 
Христос розп’ятий був не раз…”, “Перш, ніж 
півень запіє…”, “Плем’я тода”), змалювання 
“власне українських” кривавих доріг постан-
ня нації (“Чадра Марусі Богуславки”, “Князь 
Василько”, “Горислава-Рогніда”, “Чумацький 
Віз”, “Любов Потьомкіна”, “Чигиринський 
колодязь”, “Стара фортеця з косими бійни-
цями…”, “Древлянський триптих”) – “невіль-
ницьких кайданів” з боку “добрих сусідів” чи 
“братів-ворогів”. 

Війна Друга світова є трагічним тлом до 
ліричних поем-образків “Фото у далекий ви-
рій”, “Пансіонат «Форель» (До питання про 
нервову систему)”, “Циганська муза”. Герої-
ня тужить за світлим образом студента Ми-
коли – загиблого на фронті старшого дру-
га сільської дітвори, по якому залишилося 
тільки “фото на спомин”, і через “тридев’ять 
років” її серце сповнене невимовного болю: 
“…І спом’яну, і пом’яну. / І ще раз війни 
прокляну…” [2, с. 398]; оповідає про жінку, 
яка, пройшовши фашистський концтабір, на-
вчилася цінувати життя й не зациклюватися 
на проблемах надуманих:

...Ввійшла в кабінет, як ніхто
 не входив,
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така квітуча, струнка на подив,
така весела, така чорноброва!
– Та я, – каже, – що, я практично 
 здорова.
 Яке там серце, яка голова?
 На що мені скаржитись?
  Я – жива!

Мене не вбив ні снаряд, ні куля.
З моєї шкіри не зробили ридикюля.
Волосся моє не пішло 
 в промисловість.
Хороші діти. Спокійна совість.
Люблю свою працю. Щаслива
 в родині.
Чого ще треба сучасній людині?

А лікар оглянув її по формі.
Сестричка зробила аналіз крові.
Нервова система – нічого, в нормі.
І серце міцне, і легені здорові.
Буває ж такий щасливий феномен!
Поміряв їй пульс.
 І, як штамп на конверті,
Майнув на руці татуйований
 номер –
компостер Дахау, табору смерті 
 [2, с. 401].

Люди з такими важкими долями, але здо-
ровим духовним осердям викликають захо-
плення в Ліни Костенко. Чи не тому одна з її 
героїнь – циганська поетка Папуша, котра, 
долаючи зневагу й відверті знущання одно-
племенців (“…по війні, в руїнах, / дала їй 
Польща дах…” [2, с. 407]), узялася явити сві-
тові величний епос свого народу:

… – Що ж, можете карати…
 і можете добити…
Замовкну, перестану,
 та й буду вам німа.
То хай всі так і думають,
 що ми лиш ворожбити.
ні гордості, ні пам’яті, – нічого
 в нас нема?

А хто ж розкаже людям 
 про ті криваві сльози
у тих лісах волинських,
 де пам’ять аж кричить, –
коли ми йшли в безвихідь,
 у голод, у морози,
тікаючи од звіра, що звався
 геноцид?!

А смерть, як у біноклі, дивилась
 в кулемети.

А діточки кричали і падали, малі.
Коли ми своїх мертвих ховали
 у замети,
бо ніяк було, ніяк дістатись
 до землі!..
Одне я тільки знаю:
 що нам потрібне Слово.
Як вогнище. Як доля.
 Як лінія судьби…[2, с. 409].

Таким чином, у творі поєднано два ас-
пекти розкриття теми війни, найбільш важ-
ливі для Ліни Костенко: війна як збройне ви-
нищення людей (тут – геноцид циган) і війна 
світоглядів (поколінь) всередині соціуму (тут 
у фокусі митець – юрба), засновані на не-
спростовному конфлікті з єдино можливою 
(відповідно до історичних бачень сторін) фа-
тальною розв’язкою. Зауважмо, що така ідей-
на сполука втілена в цілій низці текстів мист-
кині, зокрема в драматичних поемах “Сніг у 
Флоренції”, “Дума про братів неазовських”, 
романі у віршах “Маруся Чурай”.

Розтерзана країна й розтерзана душа лю-
дини – це дві сторони однієї монети, за яку, 
бува, деспоти “купляють” голос і совість на-
ції – митця. А ще залякують або прирікають 
на вигнання чи втечу, що здебільшого теж рів-
ноцінно програній битві й гіркій поразці. Тож 
навчений лихою долею герой-утікач “Снігу у 
Флоренції” Старий Джованфранческо Рустичі 
(“…я вже не міг, уже не мав я змоги / терпіти 
всі ці війни та облоги…” [2, с. 495]) свій до-
ткливий урок совісті віщає світові як заповіт:

Я вам кажу. І час такий настане.
Хто що посіяв, той те і пожне.
Флоренція болить.
 Флоренція повстане.
Флоренція тиранів прожене.

Вона змете палаци їхні й замки,
вона такий утне їм карнавал,
що тільки чорт знайшов би
 там уламки
од жаху перекошених дзеркал!

Чи ви тоді отямитесь прозрівши?
Вином не скаламучуйте уми!
Бо згинете, Флоренцію призвівши
до голоду, усобиць і чуми!

Я вам кажу. Я вас молю. Я прошу.
О, схаменіться, поки ще живі!
Ви казитесь, ви тонете в
 розкошах.
Волаю вам – потонете в крові!
 [2, с. 488].
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Презирство до страху, до смерті виказує 
і молодий козак Сахно Черняк із “Думи про 
братів неазовських”, бо щó вони в порівнянні 
з ганьбою, яка вкриває зрадника:

Я їду з вами не по честь і славу.
Я їду з вами, бо мені так легше…
…………………………………………
А стерпно бути заодно із тими,
хто перемовчав, коли вас в’язали?
Та все життя отак про себе знати,
що ти не зрадник, ні, ти не
 відступник,
ти, Боже збав, не видавав нікого,
ти просто вчасно очі опустив!
І після цього зватися людиною…
Не через вас я їду, а для себе…
…………………………………………
Як не поїду, буду їхати вічно.
Нічим не відпокутуюсь, нічим!..
 [2, с. 520, 525].

Подвижництво і генія, і воїна в тому, що 
кожен із них до останнього подиху “захищає 
фортецю”, “на ціле військо з шаблею іде” – 
не задля слави, а в ім’я спасіння душі своєї 
і ближнього. Геній-воїн-месія – як топос-
моноліт, у контексті модерністичної творчос-
ті літераторки – це єдина опора нації, її “жива 
кров”, захист, надія. Разом із тим вказати на 
соціальну мімікрію, виразки запроданства 
й т. ін. для Ліни Костенко не менш важливо, 
адже з цього починається занепад громадян-
ства й найбільш ганебна війна-усобиця. При-
міром, у поемі-баладі “Скіфська одіссея” по-
етка мовить аж нібито приречено: “…такі й 
подібні прецеденти / восходять ще в глибоку 
давнину” [2, с. 433], себто коли “…дві групи, 
не дійшовши згоди, / зробились між собою 
антиподи” й устигли перебити одна одну ще 
до навали ворога. У “Думі…” – говорить про 
розпачливу “сльозу” гетьмана Сулими:

…На ешафоті кат 
його боявся. Турки полотніли,
коли він тяжко піднімав брову.
Ти знаєш, що сказав він перед
 смертю?
Нічого, каже, і на тому світі
душа козацьким сміхом засміється,
а вороги хай думають, що грім!
Але одного разу й він заплакав…
Адже й тоді нас видали свої
 [2, с. 516];

“крик люті” гетьмана Павлюка: “Страшно, / 
що і на цей раз видали свої!” [2, с. 516]; ску-
пе зізнання старого Томиленка: “Нестерпно 
бути зрадженим. Болить…” [2, с. 520].

“Купки” старшин-покидьків і “ціле гнойо-
вище”, на яке перетворюється під їх “опікою” 
народ, – так руба ставить мисткиня питання 
про національну еліту: 

…Такі орли, один орліший іншого.
Лицарство, честь!
 А дійдеться до діла – 
Рятує шкуру, видає своїх
 [2, с. 514].

 Чи не тому “визвольна війна” українства, 
справедливо розпочата гетьманом Богданом 
Хмельницьким, розтягнулася на століття, 
вироджуючись час від часу в українське са-
моїдство, рятунком від якого бачиться нині, 
як це спопуляризовано не прозвучить, лише 
чергове високе пришестя істинного лідера? І 
чи здатна наша нація на такий поступ – наро-
дження особистості, чи звільнилася вже від 
прищепленої під’яремними віками психології 
раба та філософії шлунка?.. Тож поки що ві-
йна триває – “війна за себе”: “Марнота днів, 
убитих на спокуси. / Хто може врятувати 
нас від нас?” [2, с. 476].

В останньому розділі “Вибраного” – циклі 
“Інкрустації” [2, с. 534–551], мов на цілісному 
багатофрагментному панно, закарбовано ко-
жен виклик буттю нації, які мусить, в уявлен-
ні Ліни Костенко, оприлюднювати істинний 
митець. Це і є “каталогізація воєн” – пере-
бутих, теперішніх, грядущих – як осторога 
для сучасників і нащадків, котрі мусять зна-
ти про смертність плоті і незнищенність духу, 
про переможність істини в лицарському чині 
і всюдисуще фарисейство, про муки совісті і 
слова, про страждання як очищення, про хам-
ство й плебейство, заретушовані під демокра-
тію, підступність, замасковану під гласність 
тощо. Свою власну першочергову місію лі-
рична героїня вбачає в обороні мови (“якою 
мій народ мене благословив”), викритті псев-
донауки  “атомного віку”, а також “злочин-
ців, канібалів, яничар”, котрі нівечать приро-
ду, протидії “убивцям” душ і муз, “болотяним 
класикам” і “болотяним емоціям”, змаганні із 
“дволикістю, дворушництвом, двозначністю, 
двоєдушністю”, “двомовністю”, лікуванні су-
часників – “дуже поранених”, принижених, 
зацькованих, знавісніло-розсварених, окра-
дених, душею і духом змалілих людей – по-
тугами слова.  

Не любить слово стимулів
 плечистих,
бо п’є натхнення тільки з рік
 пречистих [2, с. 551], – 

усвідомлює героїня-мисткиня і, як “меді-
ум історії”, береться звільнити народ від 
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безпам’ятства, сповнити румовища його 
душі  живим скарбом неперехідних ціннос-
тей і можливостей: “Історія проситься в сни 
нащадків” [2, с. 550], “Народ шукає в генія 
себе” [2, с. 551]. Світло миро-творення – єди-
но бажаний вінець її “голубиної Долі”:

Мене сьогодні голуб розбудив.
Він прилетів і плакав на балконі.
Я не прошу поблажливості Долі.
Хіба це мало – незабутня мить?
 [2, с. 534].

Найнагальнішим бар’єром, який заважає 
нам, українцям, сьогодні повноцінно відбу-
тися, є запліснявілі душі, забруднені руки, 
нечисті помисли: накопичувана століттями 
“багнюка” з’їдає націю, тому настанова пись-
менниці – виборсуватися з трясовини бездер-
жавності, боротися за самих себе:

Де той Мойсей, що виведе з
 боліт?! [4, с. 1].

Таким чином, у поетичному космосі Ліни 
Костенко образ війни – у всіх його значеннєвих 
аспектах – один із найбільш осудних, проти-
природних і протилюдських. Орелом святості 
наділяє мисткиня лишень війну визвольну – ви-
ходячи з мученицької самопожертви поколін-
ня в ім’я майбутнього краю, своїх дітей і онуків, 
та й то із застереженням: 

Колись нащадки будуть одмивати
оцю печаль од крові і глупот.
Бо можновладці – тяжко винуваті.
А що зробив народові народ?!

 [3, с. 135].
Силою всього свого хисту літераторка 

прагне утверджувати гуманістичні ідеали 
суспільного й особистісного буття, міждер-
жавних і міжнародних взаємин, розуміючи, 
що велике значення тут має плекання душ та 
еліт – саме той поступ, до якого чесний ми-
тець мусить спрямовувати неквапливе люд-
ство. 
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Тетяна Терен

ОКСАНА ЗАБУЖКО:“Я НАПИСАЛА РОМАН
НАРОДУ, ПОЗБАВЛЕНОГО НАПИСАНОЇ ІСТОРІЇ”

“Я написала книжку, яку завжди хотіла 
написати”

– “Музей покинутих секретів” Ви пи-
сали протягом п’яти років. Щоб передба-
чити, чим стане ця книга для українського 
читача, хочу поцікавитися, чим вона стала 
особисто для Вас?

Оксана Забужко: Насправді “Музей…” 
творився значно довше: во-
сени 1999-го з’явився перший 
фраґмент – про понакривані 
скельцями дитячі “секрети”, 
котрі лишаються в землі бе-
регти запечатане ними живе 
чуття і по тому, як про них за-
буто. А навесні 2002-го я на-
писала перші два розділи (тоді 
ще не “зали”!), і стало ясно, 
що саме образ “покинутих се-
кретів” із дівчачої гри (котра з 
нас їх у дитинстві не робила!) й 
буде стрижневою метафорою 
– і внутрішньою сюжетною 
“віссю” цілого роману, на яку 

нанижуться три “розірвані” забуттям епохи – 
дідів, батьків і внуків.

Так що п’ять років – це тільки, в сухому 
підсумку, той “хокейний час”, що був затра-
чений на написання тексту. В дійсності ж із 
“Музеєм…” та його героями я прожила всі 
2000-ні, він подарував мені неймовірно щас-
ливі зустрічі, нових друзів, низку відкриттів, 
на які могла б хіба позаздрити моя Дарина 
з її “журналістським розслідуванням”, ви-

тягнув на світло дня чимало, 
здавалось, навіки “закопаних” 
доль і історій (і, сподіваюсь, ви-
тягне ще!), – словом, це цілий 
“геологічний пласт” мого життя, 
який із виходом книжки аж ніяк 
не скінчився воднодень, а про-
довжує “чахкати”, як мотор, у 
якому не вигоріло пальне. Тому 
оцінювати, чим став для мене 
“Музей…”, іще зарано, занадто 
він на те масштабний – “мільйо-
ногранний”, за висловом одного 
з перших читачів. Єдине можу 
сказати – я написала книжку, 
яку завжди хотіла написати.

В ідома письменниця Оксана Забужко сколихнула 
українську читацьку аудиторію як мінімум двічі: 

1996 р. своїм романом “Польові дослідження з укра-
їнського сексу” і 2007 р. монографією “Notre Dame 
d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій”, яка теж 
стала бестселером і довела, що українці читають і 
серйозну літературу. В останні дні 2009 р. Забужко 
знову вразила громадськість – новим твором “Музей 
покинутих секретів”, який поєднав у собі минуле і су-
часність, над яким авторка працювала майже десять 
років, і який має стати чи не найбільшою літератур-
ною подією в Україні за весь час Незалежності. Нам 
удалося поспілкуватися з пані Оксаною про “Музей 
покинутих секретів”, письменницьку “кухню”, Укра-
їнську Повстанську Армію і національну пам’ять.
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– Сучасні письменники зверхньо став-
ляться до літературних часописів і до 
попередньої публікації свого твору в жур-
налах. Натомість Ви не побоялися друку-
вати фраґменти ще не дописаного роману в 
харківському “Березолі” та київській “Су-
часності”. У Вас немає письменницьких за-
бобонів?

Оксана Забужко: Взагалі-то, публікація 
уривків у періодиці перед виходом книжки – 
це звичайна практика для всякого хоч трохи 
розвиненого книжкового ринку, і на Заході 
видавці й автори б’ються за можливість такої 
“пре-промоції”. У нас такого поки що не за-
ведено, і виходить “з точністю до навпаки”: не 
моєму роману журнал робить промоцію по-
передньою публікацією, а я, на прохання ре-
дакції, “підтримую журнал”, віддаючи урив-
ки в друк. То чому б і не підтримати? Чого тут 
копилити губу й “зверхньо ставитися”?

– Чому сучасна українська література 
така бідна на великі літературні твори?

Оксана Забужко:  На це можна назвати 
сто причин, і всі будуть об’єктивні. Обмежусь 
двома, що лежать на поверхні. По-перше, для 
появи масштабних творів треба, щоб літера-
тура в суспільстві була професією – в суто 
економічному сенсі. Не може бути багатої 
літератури в бідній країні, де фактично від-
сутнє авторське право, й письменник мусить 
розриватися між сторонніми підробітками, 
бо навіть за публічні виступи йому ніхто не 
платить (у країнах ЄС саме виступи є осно-
вним джерелом літераторського існування!). 
Прихапцем, “на коліні” можна написати вірш 
або оповідання, щонайбільше невелику по-
вість, а от повноцінний роман – уже зась: 
цей жанр вимагає від автора 24-годинної за-
йнятості, “життя в тексті”, і то впродовж не 
одного року, він є продуктом суспільного 
багатства, так само, як симфонічна музика й 
“висока мода”.

Друга причина для нефахівців менш оче-
видна, але не менш поважна: це обвал куль-
турного рівня в країні до тої стадії, на якій 
уже майже зникло – і в публіки, і, що гірше, 
в самих письменників – розуміння того, що 
таке роман і яка його роль у національній 
культурі. Своя “класика жанру” не переви-
давалася десятиліттями, навіть “Сестер Рі-
чинських” Ірини Вільде читало тільки старше 
покоління, а вже про те, що наступного року 
гряде ювілей, який усі культурні нації свят-

кують у себе на державному рівні – 150 років 
українського роману (саме 1861 р. вийшли 
“Люборацькі” Анатоля Свидницького), вза-
галі ніхто не згадує!

У висліді взірцем “великої прози” в нас, 
за непорозумінням, вважається Загребель-
ний, але, перепрошую, Загребельний, то не 
Музіль, не Пруст, не Ґроссман і не Філіп Рот, 
то так звана “популярна белетристика”, вона 
не дає “портрету епохи”! А кваліфікованого 
українського читача, який “має з чим порів-
няти”, можна вже заносити до Червоної Кни-
ги. Тимчасом суспільного запиту на “велику 
прозу” нема, бо не може ж існувати запиту на 
невідому величину – як у радянському анек-
доті про червону ікру, якої ніхто не запитує в 
магазинах. От і маємо класичний глухий кут: 
коли “верхи (письменники) не можуть, а низи 
(публіка) не хочуть”, бо давно сидять “на су-
хому пайку” і, в основній масі, вже й не уяв-
ляють, що таке велика проза і з чим її їдять.

“Лик нашої доби: проституція в усіх
формах і вимірах!”

– До дослідження теми УПА Вас спону-
кали якісь особисті фактори чи все ж сус-
пільні?

Оксана Забужко: Гадаю, досить перечи-
тати “Слово до читача” 1999-го року, яким 
відкриваються “Хроніки від Фортінбраса”, 
щоб побачити, що ця тема – один із моїх 
найсерйозніших “письменницьких боргів” за 
життя. Взагалі, “зародком”, чи прообразом, 
“Музею…” можна вважати ще поетичний цикл 
“Нічні метелики”, датований кінцем 1980-х, – 
оте “Танґо Мілонґа”, яке звучить у ньому бо-
лісно обірваним мотивом із минулого (“і те, 
що ми з вами вціліли, – така випадковість, / 
хоч бийся навідліг об львівський і київський 
брук”), танцюють у “Музеї…” Гельця з Адрі-
яном на гімназійному балу. Так що “суспільні 
фактори” обходили мене найменше і, до речі, 
не дуже-то мені сприяли: коли я починала 
збір матеріалу, притомних публікацій по ви-
звольних змаганнях було ще кіт наплакав, до-
водилося працювати з живим переказом.

– Працюючи над романом, Ви записали 
кількадесят годин розмов із живими свід-
ками й учасниками тих історичних подій, 
про які йдеться в романі. Чи не плануєте 
видати їх окремою книжкою? 

Оксана Забужко: Змилуйтеся, та я ж не 
журналістські інтерв’ю брала, а письменниць-
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кі, “робочі” – по тому, що було потрібно для 
“Музею…”, який зовсім не є “історією УПА” 
(прямий “голос із 1940-х”, що його найтрудні-
ше було “виставити”, займає в романі заледве 
200 сторінок, а всього тексту, нагадаю, понад 
800, і на них розгортаються по-людському не 
менш драматичні історії, ніж та, що урвала-
ся в повстанському бункері з вибухом грана-
ти “Адріяна-першого”). Всі ті інтерв’ю брано 
не стільки “по темі УПА”, скільки по “ще-
ненаписаному твору”, то моя авторська кух-
ня, – яке до неї діло широкій публіці?

З доби УПА й повоєнного підпілля в мене 
справді в архіві набралося історій на добрих 
кілька десятків книжок і фільмів, от тіль-
ки кому їх запропонувати? Для порівняння, 
одна-єдина моя згадка про бельгійця “Захід-
ного”, який був в УПА франкомовним дик-
тором на підпільній радіостанції, полетіла 
через Бельгію й Голландію, як вогонь по со-
ломі, і вмить знайшлися там молоді дослідни-
ки, і на місце останнього бою свого земляка 
в Карпати приїздили, і родину його в Брюґґе 
знайшли, і справу на “Газенбрукса Альберта 
Францевича” в архівах СБУ, і вже наша тоді 
перша леді Катерина Ющенко під час візиту 
до Брюсселя поклала квіти на могилу бельгій-
ського героя УПА (за примхою долі – якраз 
у день виходу “Музею…” з друку!). А таких 
же історій, як Газенбруксова, – неміряно, та 
тільки ж ми не бельгійці – самі своїм добром 
розпорядитись не вміємо.

– Як гадаєте, Ваш новий роман ви-
кличе таку ж хвилю бурхливих емоцій, 
як і “Польові дослідження з українського 
сексу”? Адже сьогодні тема УПА є надто 
дражливою.

Оксана Забужко: Там є й дражливіші 
теми. Основна частина подій усе ж таки від-
бувається на початку 2000-х (до весни 2004-го 
включно), і попередні десятиліття, від яких у 
нас досі, за поетом кажучи, “оскома на губах” 
(“люстрації у вас не було” – як пояснив мені 
недавно один литовський підприємець різ-
ницю між Україною й країнами Балтії), теж 
виставлені цілком неприкрито. Мене аж саму 
отороп узяв при читанні верстки – наскільки 
гидотним проступив лик нашої доби: прости-
туція в усіх формах і вимірах!

А проте найменше мені б хотілося, щоб 
роман розтягали на “актуальні теми”. В “Му-
зеї…” для мене найголовнішою була та тема 
“зв’язку часів”, яку вперше означив ще По-
сланець в “Інопланетянці”: “Вся минула і 

майбутня історія людства відбувається зараз 
тут”. Мертві, живі й ненароджені реально 
присутні в кожній точці життєвого потоку 
ОДНОЧАСНО, тільки живі ще й кожної миті 
роблять вибір – і за мертвих і ненароджених, 
як виявляється, також.

“Минуле століття темніє за нами хаосом 
«дерев, за якими не видно лісу»”

– Отже, наскрізною темою “Музею по-
кинутих секретів” та попередньої Вашої 
книжки “Notre-Dame d’Ukraine: Українка 
в конфлікті міфологій” є тема пам’яті. 
Чому українцям легше жити без неї? Чому 
українські журналісти аналізують лише 
“поточну” інформацію, а політики часто 
заперечують те, що робили й говорили ми-
нулого тижня? Чому нам легше замовчати 
й оминути якусь подію в минулому, аніж 
проаналізувати її й дати належну оцінку?

Оксана Забужко: Насправді це дуже 
просто пояснюється: матриці нема! “Нема 
куди” пам’ятати. За 18 років “умовної неза-
лежності” Україна так і не виробила необхід-
ної умови існування всякої, за Бенедиктом 
Андерсоном, “уявної спільноти”: єдиного на-
ціонального наративу – того, що дає кожно-
му громадянинові країни змогу ясно бачити й 
розуміти, чому його діди й батьки в такому-то 
році опинялися в такій-то точці історичного 
пейзажу і в якому історичному сценарії були 
задіяні. Практично все ХХ століття темніє за 
нами хаосом “дерев, за якими не видно лісу”, 
– не кажучи вже про якийсь до того “лісу” 
компас чи мапу. А без такої “мапи”, котра 
єдина й дає країні змогу “не заблудитися” в 
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сьогоденні, щоденна нова інформація вже не 
аналізується суспільством, бо нема напого-
тові тих “щільників”, куди її належить “вмон-
тувати”.

Усі наші спроби конструювання націо-
нального наративу розрізнені й безсистемні, 
державні інституції тим не займаються, все 
робиться самопливом, – крім праць власне 
істориків, можна згадати, наприклад, доку-
ментальний серіал Ігоря Кобрина “Собор на 
крові”, де для широкої публіки вперше по-
слідовно “складено пазл” по всій нашій “30-
літній війні” – од 1918-го до кінця 1940-х (а то 
ми тільки про Голодомор навчилися говори-
ти, та й то вирваний із ширшого контексту!), 
– в країнах Східної Європи після 1989 р. поді-
бними фільмами-дослідженнями заповнявся 
весь національний телепростір, а в нас маємо 
одненький серіал, ще й того на DVD ніде не 
купите.

А вже останні десятиліття УРСР – оті 
найболючіші, бо після них жодного “переза-
вантаження системи” не відбулося, – ніхто 
ще й не починав розгрібати, архіви – й ті досі 
нерозібрані! Взагалі, практично єдина версія 
минулого, якою українці здатні оперувати, – 
це перекази “з живих уст”. “Музей покинутих 
секретів” із його монтажною композицією, 
спогадами, снами й візіями, через які досту-
кується до наших сучасників минуле, вибудо-
вувався власне як роман народу, позбавлено-
го написаної історії. 

– Ви говорили, що знаєте свій рід до 
четвертого коліна. З чого для вас почина-
лося відкриття історії своєї родини? 

 
Оксана Забужко: Ну, до четвертого ко-

ліна – це тільки так звана “жива пам’ять”, 
насправді свій рід я знаю значно “далі” – За-
бузькі (так до 1830 р. писалося прізвище) від-
значилися ще у війську Хмельницького, я ви-
росла в атмосфері цих родинних переказів. 
Вважаю, що мені дуже з тим пощастило, бо 
людину, яка знає, звідки вона вийшла, важче 
збити з шляху. Більшовики недарма почина-
ли з того, що одбирали в нас саме цю пам’ять, 
родинну, зменшуючи в такий спосіб у масах 
здатність до опору. Значною мірою історія 
кожного з головних героїв “Музею…” є якраз 
драмою прийняття свого спадку: усвідомлен-
ня і погодження з ним. У випадку Влади це 
обернулося трагічним фіналом, Адріянові й 
Дарині поталанило більше, а от Бухалових – і 
батька, й дочку – мені шкода найдужче, і пси-
хологічно вони мені далися найтяжче.

“Власний письменницький стиль – як тембр 
голосу чи група крові”

– Сучасні письменники намагаються 
писати свої нові книги стилістично від-
мінними від попередніх, натомість Ваш 
новий роман стилістично не відрізняється 
від оповідань і повістей, уміщених до ви-
дання “Сестро, сестро”, хоч, звісно, дуже 
відрізняється ідейно, тематично.

Оксана Забужко: Сучасні, минулі чи 
майбутні – письменники завжди прагнуть 
виробити ВЛАСНИЙ стиль. “Свій” стиль, 
упізнаваний з одної сторінки, – це найвище 
письменницьке досягнення, ним володіють 
одиниці, і якщо вже він є, то змінити його 
неможливо: це – як тембр голосу чи група 
крові. 

– Прочитавши три журнальні фраґмен-
ти з “Музею покинутих секретів”, я почала 
асоціювати Вашу нову книгу з пожовклими 
фотографіями. Світлина – це щось дуже 
причетне до родової пам’яті, історії. Чи не 
здається Вам, що сучасні фото, які можна 
штампувати в незліченній кількості циф-
ровими камерами й змінювати фотошопом, 
не нестимуть такого наповнення?

 
Оксана Забужко: Видно, не тільки у Вас 

виникли такі асоціації, бо в оформленні книж-
ки художник Ростислав Лужецький таки ви-
користав старі світлини – зокрема й з архівів 
СБУ, ми навіть слайд-фільм із них на “Дні на-
родження книжки” в київській кав’ярні “Аз-
бука” демонстрували. Асоціація, зрештою, 
закономірна, адже Адріян торгує антикварі-
атом, Дарина запорпується в архіви, і навіть 
Влада, зірка контемпорері-арту, нарікає на 
те, що сучасна фотографія – це “лохотрон” 
і “опіум для народу”. Тобто всі “сьогодніш-
ні” герої роману (не тільки Адріян-антиквар, 
просто він цю тему представляє найповніше) 
так чи так відчувають дискомфорт од відми-
рання в сучасній культурі якогось дуже важ-
ливого масиву душевного тепла, який давніше 
був пов’язаний з індивідуальністю предмет-
ного світу довкола нас, а нині витісняється 
звідусюдною тотальною агресією серійного 
виробництва, звідки вже рукою подати й до 
“серійних” людей. Для мене це одна з най-
важливіших “ниточок” в архітектоніці “Му-
зею…”, його, можливо, найглибше закопаний 
“секрет”, – рада, що Ви його завважили. 
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– Чи можна сподіватися, що наступною 
вийде поетична книжка Оксани Забужко?

Оксана Забужко: Е, поетичні книжки, на 
відміну від прозових, плануванню на піддають-
ся, в них інша логіка самозародження – “нелі-
нійна”. А наступним має вийти наше листуван-
ня з Юрієм Шевельовим. І ще кілька задавнених 
проектів печуть руки, а тимчасом калатають 
західні видавці, що хочуть перекладати “Notre 

Dame d’Ukraine”, та тільки ж для зарубіжного 
читача, котрий геть нічогісінько не знає ні про 
українську культуру, ні про історію, цю книж-
ку треба адаптувати, фактично – переписати, а 
це вже для мене найчорніша панщина, яку мож-
на собі уявити. Словом, якийсь час доведеться 
розв’язуватися з усіма нагромадженими за час 
роботи над “Музеєм…” “боргами”, поки зможу 
взятися за нову прозову книжку, яка теж уже 
давненько мене “кличе”.

Сергій Шебеліст

ЧАРІВНИЙ СОЛОВЕЙКО З ОРЖИЦЬКОГО КРАЮ

– Діано Гнатівно, що Ви відчуваєте, 
приїжджаючи на Полтавщину?

Діана Петриненко: Я завжди, коли їду 
сюди, відчуваю тривожний стан. Навіть коли 
приїздила з друзями, то просила зупинити-
ся, щоб понюхати землю, бо в Києві, там, де 
моя дача, вона не така. Мене завжди питають: 
“Що з тобою?” У мене тахікардія починаєть-
ся, я так хвилююся, бо люблю цю землю – 
ніде немає такої пахучої і рідної. Звісно, я їду 
сюди із задоволенням.

Два роки тому ми з сестрою приїжджали 
в село Круподеринці, де тоді відбувався кон-
курс вокалістів, і, поки він не почався, попро-
сили водія на одну хвилиночку відвідати рідну 
Сазонівку. Тільки я ступила на землю – через 
п’ять хвилин було півсела. Колись люди дуже 

родичалися, був зовсім інший уклад життя: 
бабуся мала восьмеро дітей і двадцять п’ять 
онуків. Усі її любили й намагалися піти до неї 
в гості. Бабусі нічим було пригостити онуків, 
тому вона казала: “Дочко, візьми хлібця сві-
жого, полізь на вишню та поснідай”.

– Ви бачите, як у динаміці змінюється 
ставлення людей і, зокрема, молоді до укра-
їнської пісні?

Діана Петриненко: Молодь більш су-
часна, але вона не забуває народну пісню, це 
вже прекрасно. Я багато років живу в Києві 
навпроти школи, тож не раз чула, як раніше 
на випускному вечорі виходили діти і спі-
вали “Ой чий то кінь стоїть”. Мені було так 
приємно, а тепер учням нічого співати. Вони 

Н ародна артистка СРСР і України, солістка Київ-
ської філармонії та хорової капели “Думка”, лау-

реатка Шевченківської премії, професорка Національ-
ної музичної академії імені П. І. Чайковського Діана 
Петриненко – людина надзвичайно жвава, оптиміс-
тична, дивовижно молода душею. І хоч сьогодні вже не 
часто виступає на концертах (дякувати Богу, повер-
нуло на дев’ятий десяток!), приділяє багато уваги ви-
хованню нового покоління вокалістів, які працюють 
в Україні та за кордоном. Не забувають про свою ви-
датну землячку і на малій батьківщині – Полтавщині: 
уже впродовж 20 років в Оржицькому районі періодич-
но відбувається обласний конкурс співаків на призи 
Діани Петриненко, котра – як почесний голова журі 
– майже завжди пошановує своєю присутністю це зма-
гання вокалістів і дарує радість спілкування з нею.
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намагаються виконати щось естрадне, але це 
ж не заспіваєш – треба тільки розказувати. 
Так що мені на Полтавщину дужче хочеться 
їхати: і пісню рідну почуєш, і людей рідних 
побачиш.

– Як Вас зустрічають удома: як зірку 
чи як землячку?

Діана Петриненко: Якби мені не на-
гадували, що я народна артистка, то давно 
вже забула б про це 
(сміється). Мене зу-
стрічають рідні, близь-
кі люди. Із старшими 
я пасла корови в Са-
зонівці. Пам’ятаю всі 
місця дитинства, як од-
разу після війни розря-
джали снаряди, кидали 
з хлопцями гранати 
в колодязь, гралися 
так, але були й нещас-
ні випадки. Після ві-
йни було страшно, під 
час відбудови – важко. 
Мама дуже багато пра-
цювала, я їй і хрещеній 
допомагала полоти, не 
встигала за жінками, мені було соромно, що з 
мене люди сміятимуться. Найгірше для мене 
було збирати солому, бо я не встигала робити 
це, як кажуть, “з-під хвоста”, але згодом на-
вчилася і скирдувати.

 
– Ви нині часто співаєте?

 Діана Петриненко: Зараз я більше ви-
кладаю, а співаю переважно на ювілеях пись-
менників і акторів. Також я минулого року 
виступала на звітному концерті Полтавської 
області в палаці “Україна”. Викладати мені 
і важко, і приємно. Важко, бо маю дванад-
цять студентів, з кожним окремо треба за-
йматися по сорок п’ять хвилин, аудиторій не 
вистачає. Дуже  багато в академії іноземних 
студентів. Іноді йду коридором і не розбе-
ру, чи я в Китаї, чи в Україні. Буває – по-
думаю: “Боже, як я втомилася”, а через день 
усе минає, і так приємно робиться. Я люблю 
студентів, хоч вони в мене і на голові сидять.

– Чи є у Вас вихованці, досягненнями 
яких пишаєтеся? 

Діана Петриненко: Мої студенти стали 
заслуженими і народними артистами України, 
деякі  з них працюють за рубежем. Іноземних 
вихованців у мене не було, крім однієї япо-
ночки, але це було чудо – Кіміко Такая! Вона 
дуже працьовита, має гарний голос. Уже на 
останньому курсі вона заходила в клас і гово-

рила мені українською: “Доброго дня, 
Діано Гнатівно!” Потім, бачу, коло неї 
крутиться один блондинчик, а вона 
каже: “Знайомтесь, це мій хлопець”. 
Так і забрала його в Японію. Одного 
разу я порадила Кіміко одягнути кімо-
но на концерт у Будинку вчителя, вона 
вийшла на сцену і виконала пісню “Ой 
не світи, місяченьку”. Усі в залі хлю-
пали носом і ридали – так гарно співа-
ла. Я люблю своїх студентів за те, що 
вони цілеспрямовані, хочуть співати й 
у них є благородна мета.

– А як Ви оцінюєте сучасну естраду?

Діана Петриненко: Дещо подобається, 
наприклад, мій син Тарас (сміється). Звісно, 
є інші талановиті люди, але я не розбираюся в 
їхній творчості. Я, скажімо, не сприймаю рок, 
бо вважаю, що це не музика, а якийсь цирк. Я не 
можу цього не тільки слухати, а й дивитися.
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В ідомий композитор і диригент Віталій Скакун 
належить до тих творчих натур, які вміють 

сприймати світ цілісно. Без цього він не почуваєть-
ся Маестро. За його плечима – нелегкий шлях до му-
зики: від захопленого звуками народної пісні сіль-
ського хлопчика до оперно-симфонічного диригента. 
Нині Віталій Михайлович – диригент Полтавського 
академічного музично-драматичного театру імені 
М. В. Гоголя, де 2000 р. заснував Полтавський симфо-
нічний оркестр; композитор, художній керівник, на-
родний артист України. Автор багатьох концертних 
програм для симфонічного оркестру, до яких увійшли 
твори світових класиків; музики до театральних ви-
став “Енеїда” І. Котляревського, “Ніч перед Різдвом” 
М. Гоголя; пісень на вірші полтавських поетів, зокре-
ма: “Ода Полтавському краю”, “Україна моя”, “Ковил-
трава”, “Осінній вальс”, “Ти чуєш, як серце співає?”, 

“Поема про матір”, триптиха “Три романси любові”. За створення музики до ви-
став “Енеїда” та “Сорочинський ярмарок” здобув обласну мистецьку премію імені 
Панаса Мирного. За активну творчу діяльність нагороджений багатьма почесни-
ми відзнаками.  

Марина Свалова

ПОЧУТИ КОСМОС: ПРО МУЗИКУ Й НЕ ТІЛЬКИ 
(РОЗМОВА З НАРОДНИМ АРТИСТОМ УКРАЇНИ 

ВІТАЛІЄМ СКАКУНОМ)

– Віталію Михайловичу, як Ви при-
йшли до музики, коли вперше відчули її в 
собі? Чи можливо взагалі зафіксувати той 
момент, коли в душі вперше починає щось 
звучати?

Віталій Скакун: Народився я 1950 року 
на Сумщині. Моя Батьківщина – так звані 
“неперспективні” хутори: були в ті часи такі 
маленькі хутірці – по 15–20 хат збирали в 
колгоспи. Зараз там простягаються поля. Із 
раннього дитинства пригадую: бабуся на печі 
співає, а я підбираю музику на слух… Бабуся 
моя прожила довге життя, а коли вже зовсім 
осліпла, то не співала, а просто шепотіла тек-
сти пісень. У ній, безумовно, був закладений 
серйозний потенціал…

Це й були такі перші кроки. Безумовно, 
музику дуже любив. А першою моєю музич-
ною школою стала гармошка. Пам’ятається, 
у сусідньому селі був хлопець, який мав цей 
інструмент. Ми пасли з ним череду, і я замість 
нього бігав завертати корів, аби дав мені тріш-
ки пограти.

Ото сиджу на пеньку й підбираю музику. 
Також був піонерський табір під Ромнами, 

куди мене, хлопчину із загубленого в ярах 
хуторка, батьки одного разу відправили. 
Там якийсь чоловік (вожатий, як мені зараз 
пригадується) був музичним керівником. То 
я постійно бігав за ним, слухав, як він грає. 
Потім набрався сміливості й запитав: “Де Ви 
вчилися, що так добре граєте?” “У Гадяцько-
му культосвітньому училищі”, – відповів він… 
Загалом, родина наша мала хист до музики: 
і мама, й бабуся добре співали. Але грою на 
музичних інструментах ніхто не володів. Ста-
лося так, що після восьми класів повіз мене 
батько разом із шкільним товаришем всту-
пати до Сумського професійно-технічного 
училища. Мене прийняли, а товаришеві не ви-
стачило кількох місяців – сказали, малий. То 
я без нього навчатися відмовився. Безумовно, 
душа моя вже тоді тягнулася  до музики.

– Очевидно, спрацював генетичний код. 
Музика сама спрямувала Вас далі...

Віталій Скакун: Так, згодом поїхав 
вступати до Сумського музичного училища, 
але там відмовили: “Ти ж нот не знаєш, куди 
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ж тобі!” Довелося їхати до Гадяцького куль-
тосвітнього училища. Там дуже вперто пра-
цював. Звісно, те, що було закладено в дитин-
стві, переросло не просто в шалене бажання 
стати диригентом: я тоді про це навіть і не га-
дав (це була для мене така висота!), а в мрію 
займатися музикою завжди. Звісно, всього 
можна досягти наполегливою працею. 

До Київської державної консерваторії 
мене взяли з великою неохотою. Та й прав-
да, за три роки важко було підготуватися 
до вступу до найсерйознішого музичного 
вишу України. Але один тамтешній педагог  – 
Д. Завадинський – сказав: “А я його до себе ві-
зьму!” Отак я й потрапив до консерваторії. Без-
умовно, інші студенти, які вступали вже після 
музичних шкіл та училищ, на моєму фоні ви-
глядали просто “академіками”. На мене диви-
лися зверхньо, проте на п’ятому курсі найваж-
чий твір я зміг виконати найкраще. Так, саме 
Д. Завадинський “потягнув” мене у велику 
музику… Після закінчення Київської кон-
серваторії я три роки працював у музичному 
училищі Сіверодонецька як диригент хору й 
викладач хорових дисциплін. Саме тоді мені 
написала листа дружина Г. Верьовки – про-
фесор  Елеонора Скрипчинська, хоч без-
посередньо в неї я не займався: “Тобі треба 
вчитися далі!”. Це було великим поштовхом 
для мене. Без нього, може, я й застряг би в 
музичному училищі в хорових класах. Зна-
чить, вдалося їй щось хороше в мені розгле-
діти (сміється). 

– І Ви скористалися цією порадою?

Віталій Скакун: Вона написала реко-
мендаційного листа у Львівську консервато-
рію. Там був викладачем М. Колесса – вчитель 

видатного диригента С. Турчака. Я дістався 
літаком до Львова, й Колесса, навіть не про-
слуховуючи мене, запропонував зустрітися 
з ректором. А ректором на той час був та-
кий собі пан Дашак, який відразу запитав, чи 
я є членом партії. Я сказав, що ні. “Ну, тоді 
приходьте, коли вступите до партії”, – від-
повів Дашак. Отакі були тоді ректори. Я по-
вернувся назад, та через три роки вступив 
до Київської консерваторії й закінчив її по 
класу професора В. Гнєдаша, здобувши фах 
оперно-симфонічного диригента. Безумовно, 
працювати доводилось багато, бо все-таки 
відсутня була попередня “база”.

 Згодом тринадцять років пропрацював у 
Київському оркестрі народних інструментів. 
Та вчився я на класичну музику, тож  мене ці-
кавили великі музичні форми.

– А чому ж Ви змінили Київ на Полтаву?

Віталій Скакун: Моя родина жила в Ки-
єві, ми мали квартиру, але якось нудно було 
працювати в тому оркестрі. Мене покликали 
до Полтави, і я вирішив приїхати. Рік мешкав 
у готелі. Спочатку було дуже важко. Прига-
дую, постійно думав про те, як гратиму сим-
фонії, коли нот немає. Навіть уночі проки-
дався з такою гризотою. Зізнаюся, в Полтаві 
тоді мало хто знав, що таке оркестрова пар-
тія. Власне, переді мною було незоране поле. 
Проте завжди бачив перспективу. Слава Богу, 
нині Полтавському симфонічному оркестру 

вже десять років, у Полтаві сформо-
вана потужна симфонічна бібліотека. 
Я спілкуюся з багатьма українськими 
диригентами, й вони діляться зі мною 
різноманітними матеріалами.

Варто наголосити також на став-
ленні молодого покоління до класич-
ної музики. Прекрасно, що нині молодь 
тягнеться до серйозного, відвідує сим-
фонічні концерти. Нещодавно ми по-
бували в Черкаській області, разом із 
талановитою лекторкою-скрипалькою 
Аліною Синяговською провели 
концерт-лекцію “Чарівна паличка ди-
ригента”, такий собі урок-знайомство 
з музикою. Приймали нас дуже щиро. 
Вразив такий факт: із Моринців на 

концерт приїхала вчителька й поцілувала 
мені руку…

– Справді, такі відчуття й пережи-
вання непросто передати словами – легше 
музикою та серцем... Але все ж: класична 
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музика як духовний феномен – прокомен-
туйте своє розуміння.

Віталій Скакун: Чому таке визначення – 
класична?.. Наприклад, романтична за стилем 
музика – теж класика. Скажімо, Чайковський 
як романтик є класиком. На моє глибоке пе-
реконання, класика – це не стиль. Класични-
ми є твори, в яких зафіксовано 
Вічність. І це стосується не тіль-
ки музичного мистецтва. Недар-
ма ж ми Ліну Костенко називає-
мо живим класиком: вона пише 
про вічні категорії. Або Миколу 
Гоголя, який для мене особисто 
був і залишається невичерпною 
глибиною. Вічне – це любов і не-
нависть, життя й смерть, сміх і 
сльози.  Це Космос. Як бачимо, 
музика тут дуже схожа на літе-
ратуру. Художник (особистість) 
і суспільство також є основними 
категоріями класичної музики. 
Геніальні композитори завжди 
йдуть попереду свого часу, сус-
пільство ж чинить їм спротив. У 
музиці завжди закодовано “розмову крізь 
віки”, щоб це духовне протистояння поміти-
ли прийдешні. Наприклад, через конкретну 
партитуру Бетховен говорить зі мною… І я 
розумію, що в суспільстві завжди існує пев-
ний дискомфорт для великих особистостей. 
Так виникає рух уперед.

– І як цю “розмову крізь віки” дириген-
тові вдається донести до оркестру?

Віталій Скакун: У цьому контексті я 
можу порівняти себе з проповідником: як ду-
ховний отець доносить Слово Боже до вірян, 
так і я повинен передати музику іншим лю-
дям. Звісно, існують різні методики передачі 
партитури. Це цілий комплекс. Проте завжди 
варто відчувати духовні виміри тієї епохи, 
музику якої треба зіграти. Наприклад, у часи 
Бетховена були інші швидкості, інші мрії. 
Така музика вчить думати про речі високі, 
про Космос… Так, це ідеалізм, чисті ідеї, по-
літ думки… Скажу ще одне: розкриття змісту 
твору – це передовсім віра в те, що ти робиш, 
віра в музику як  віра в життя. Водночас слід 
пам’ятати, що мистецтво є вищим за реальне 
життя, бо мистецтво – це “наджиття”.

 Є ще й вічний антагонізм між дириген-
том і оркестром, адже всі люди мають право 
відчувати музику по-своєму. Але створення 

цілісності, гармонії – то завдання диригента, 
його воля, навіть своєрідний тиск на інших. 
Диригент, як і вчитель, у позитивному розу-
мінні, повинен уміти перемагати чужу волю, 
інтуїтивно знаходити правильні шляхи в тех-
нології спілкування з людьми. І, мабуть, най-
краще цьому вчить сама музика.

– Так, музика є потужним стимулом 
для духовного зростання. Як саме, на Ваш 
погляд, вона допомагає людині досягнути 
духовної висоти?

Віталій Скакун: Передовсім треба роз-
крити питання: як сприймається музика? А 
сприймаємо ми її емоційно-інтуїтивно. Спер-
шу як звук, а потім аналізуємо саму суть. Так, 
я був би зовсім іншою людиною, якби не за-
ймався музикою. Вона спонукає нас до широ-
кого  мислення, нагадує про Всесвіт; людина 
тонше відчуває запах, колір, зміни навколо 
себе. Такі відчуття властиві кожній людині. 

– Чи можна навчитися чути музику, 
сприймати її?

Віталій Скакун: Можна! Єдине, що для 
цього треба, – зізнатися собі, що я чогось не 
розумію, і це викличе внутрішній спротив: “А 
як же це розуміють інші? Чим я гірший?” Го-
ловне – не бути байдужим і в будь-якому віці 
не втрачати відчуття розвитку. Адже кожна 
людина може плакати й сміятися, а  музика 
– це емоції. Крім того, в нашій країні є про-
блеми зі ставленням до музики на державно-
му рівні. Якщо, скажімо, в Швейцарії (як свід-
чить мій син-скрипаль) у крамницях звучить 
Бах, то в нас – Сердючка…
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– Віталію Михайловичу, як Ви, будучи 
ще й композитором, співвідносите понят-
тя композитора й диригента. Що це – різні 
грані душі чи внутрішнє протистояння?

Віталій Скакун: Композиторська прак-
тика, безумовно, допомагає в розкритті 
чужої музики. Бо диригент і композитор 
вчаться один в одного. Коли ж говорити про 
стосунки двох людей – диригента й компози-
тора, – то треба бачити в кожному творцеві 
музики Моцарта, як сказав відомий диригент 
Володимир Кожухар.

– 2006 року Ви з оркестром гастро-
лювали в Італії й дали там близько 
п’ятдесяти концертів. Як там ставлять-
ся до класичної музики?

Віталій Скакун: Італійці дуже люблять 
і добре знають свою музику. Це своєрідний 
націоналізм, у доброму розумінні. Навіть 
пересічні громадяни в Італії прекрасно зна-
ються на оперній музиці. Пригадую, іноді 
ми давали концерти під відкритим небом, 
на вулиці, в таких затишних дворах, де про-
сто чудова акустика. Нас уважно слухали, 
а коли ми оголошували, скажімо, Дж. Рос-
сіні, це сприймалося з великим задоволен-
ням і гордістю за свою країну. В Україні 
ж більше знають народну творчість. Знову 
повернуся до державної політики в цьому 
напрямку: де ми зараз почуємо симфонічну 
музику на телебаченні? Справа в тому, що 
багато каналів – не в руках держави, а при-
ватних осіб. Нам потрібна цілісна державна 
програма, яка сприяла б культурному зрос-
танню людини, допомагала б із самого ди-
тинства знайомитися не лише з видатними 

музичними та літературними творами, а й 
учила, як правильно користуватися ножем 
та виделкою чи носити костюм…

– Як тут не погодишся?! Шкода тільки, 
що не завжди чують у нас голос інтелігенції 
в какофонії політичних сирен… Та все ж, Ви 
і Ваш колектив так багато зробили для му-
зичного життя Полтави й України! А що 
скажете про творчі плани на майбутнє?

Віталій Скакун: 28 квітня ми їздили 
до Москви на музичний фестиваль “Євро-
оркестр-2010”. Дуже втішений, що Полтава 
представляла саме симфонічну музику. Хоч у 
репертуарі нашого оркестру програми різних 
стилів: джаз, класична музика, романтика, 
українська сучасна музика, зокрема твор-
чість полтавських композиторів. Приємно, 
що на цьому фестивалі полтавці взяли участь 
у заключному збірному концерті, де виступа-
ли музиканти відомих московських оркестрів. 
Наприкінці травня відбудеться концерт, при-
свячений сучасним композиторам (у тому 
числі й полтавським). У червні плануємо за-
просити для концерту якогось цікавого піа-
ніста. Ту програму, що готуємо на Москву, 
презентуємо і в Полтаві. А музики написано 
стільки, що замало буде й кількох людських 
життів, аби її зіграти. Плани – безкінечні. 
Тому треба якомога більше працювати, а по-
сіяне зерно обов’язково проросте! Головне 
– любити те, що ти робиш. Бо все прекрасне 
народжується з любові. 

– Дякую Вам, Маестро, за змістовну й 
щиру розмову. Нехай Вам завжди щастить 
на колосистій ниві музики, а добрі плоди 
Вашої праці зійдуть новою благодаттю в 
людських душах! 
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Микола Селецький

“САМОВІДДАНИЙ БУДІВНИЧИЙ НАШОЇ 
КУЛЬТУРИ” МИКОЛА БАЖАН

Миколі Платоновичу Бажанові в щоден-
никах Олеся Гончара приділено більше 

уваги, ніж іншим майстрам слова (за винятком 
хіба що Тараса Шевченка). Пояснити це мож-
на різними причинами: тривалим – майже в 
чотири десятиліття – спілкуванням, яке мали 
Гончар і Бажан; спільною діяльністю – керів-
ництвом у різний час Спілкою письменників 
України, причому 1959 року Олесь Теренті-
йович змінив на цій посаді Миколу Платоно-
вича; активною громадською роботою, якої 
випало на долю цих митців достолиха; фана-
тичною залюбленістю обох їх у літературу, в 
історію культури українського народу, у рід-
не слово; щирим уболіванням за майбутнє на-
шого красного письменства, за збереження 
столітніх літературних традицій і спадковість 
їх; справжньою відповідальністю за роль ін-
телігенції перед епохою, перед сучасниками, 
перед майбутньою зміною. Дуже зблизило 
Олеся Гончара й Миколу Бажана багаторіч-
не сусідство по Кончі-Озерній, красу і тишу 
якої вони обидва обожнювали, вважаючи, 
що “люди майбутнього житимуть серед тиші, 

в природних ритмах, і то буде найрозумніше 
досягнення цивілізації” [8, т. 3, с. 201]1. У віль-
ні від праці хвилини, як засвідчить Олесь Те-
рентійович у спомині “В останніх променях”, 
не раз “слухали вечорами <…> шуми осінні, 
коли місяць, бредучи хмарами, то зникне, то 
визирне повновеликий за верхівкою старої 
щоглової сосни, просвітлюючи її наскрізь”, 
милувалися садами у веснянім цвітінні, лука-
ми, які світилися їм “у розлий-водах повені” 
[7, с. 527], обговорювали насущні літературні 
проблеми, дискутували на різні важливі теми, 
ділилися своїми творчими планами, випові-
дали начисто, як перед святим отцем, один 
одному наболіле й сокровенне. Від “сильної, 
цільної особистості”, якою був Бажан, Гон-
чар чи не найбільше довідався про недавнє 
страшне сталінське минуле української куль-
тури, яке ретельно приховувалося, про той 
літературний доробок, який оголошено во-
рожим, націоналістичним, не вартим доброї 
пам’яті й гідної шани, про величні постаті, 
які безслідно поглинув жорстокий 1937 рік. 
Сумуючи за Бажаном після його відходу у 

Як художник, Бажан завжди був суворим, вимогливим до 
себе.

Олесь Гончар

Внутрішня дисципліна, спонукана власним сумлінням, 
роботящість, вміння дорожити хвилиною часу природно 
поєднувались у ньому (Бажанові. – М. С.) з нестаріючою 
цікавістю до людей, до життя, яке для художника ніколи не 
втратить приваби.

Олесь Гончар

Бажан… чи не тим найдорожчий, що він останній із 
тієї когорти лицарів двадцятих років, що дали тоді нашій 
культурі такий дужий, такий буйний розгін.

Олесь Гончар

1 Надалі вказуватимемо в дужках дату запису.
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вічність, уже й сам зморений тягарем пере-
житого, передуманого, переболілого, Гон-
чар напише, що Микола Платонович таїв у 
собі до останнього немеркнучі відблиски тих 
сповнених переслідування, цькування, знева-
ги, зради, презирства, доносів, наклепів, мсти, 
трагічних смертей літ, якими, ніби чорними 
віхами, позначений складний і напружений 
шлях розвитку нашої літератури й культури 
в так званий пожовтневий період [7, с. 529]. 
Багато чого невідомого, маскованого, суворо 
забороненого, схованого під товщею страху 
про вируючі 1920-ті і смертельно грізні 1930-
ті роки Бажан розкрив молодшому другові-
сусіду, бо вважав його своїм духовним по-
братимом, однодумцем.

Більшість діарійних нотаток, присвяче-
них Бажанові, з’явилися після ліричних, за-
душевних або й емоційних, напружених роз-
мов при багатті, після приємного чаювання 
чи необтяжливої кончівської прогулянки. 
Ось їхні початки: “Бажан повернувся з Італії. 
Гуляли увечері…” [22 листопада 1967], “Гу-
ляли з Миколою Платоновичем…” [12 лис-
топада 1977], “Увечері ходили з Бажаном…” 
[12 вересня 1979], “Ходили з Бажаном…” 
[9 листопада 1980], “На обіді в Бажана…” 
[2 травня 1982], “Заходив Бажан…” [31 травня 
1982, 24 вересня 1983], “У Кончі кують зозулі 
– щедро, повноголосо, накували багато літ. 
Пішли з Бажаном до дамби…” [8–9 травня 
1983], “Знов блукали з Бажаном по… лісах…” 
[23 травня 1983]. Не раз траплялося, що ро-
дина Бажанів кликала до себе обідати або 
вечеряти подружжя Гончарів, або ж Гонча-
рі гостинно запрошували Бажанів на каву та 
млинці. У звичку ввійшло, що після вибачли-
вого “Чи я Вам не заважаю працювати, Олесю 
Терентійовичу?” Микола Платонович пропо-
нував сусідові спочатку послухати музику, а 
потім – щиро, відверто, ні з чим не криючись 
поговорити, порадитися. Одну з таких інте-

лектуальних і в окремих місцях дошкульних 
розмов зафіксувала у своїх споминах Вален-
тина Гончар.

Коли Олесь Терентійович “повернувся з 
луків, телефонний дзвінок від Миколи Плато-
новича, рівно о 18-ій, точний він до педантич-
ності. За кілька хвилин скрипнула хвіртка. Це 
вже Микола Платонович. Акуратно вбраний, 
худенький, підтягнутий. Розмова їхня відбу-
вається за столиком у нашій зеленій альтанці. 
Перед цим вони вдвох записувались на теле-
візії по Яновському, очевидно, Бажанові хо-
тілось почути думку Олеся, бо Микола Пла-
тонович записувався першим.

Однак Олесь тільки й сказав:
– Ви говорили півгодини.
Чи погудив, чи похвалив? Констатація 

факту та й усе. Мабуть, не на таку оцінку сво-
го слова сподівався Микола Платонович.

У розмові він згадував про Скрипника, 
державного діяча Української РСР, до якого, 
напівживого після самогубства, прийшов По-
стишев і жорстко його ганьбив: націоналіст, 
зрадник і в такому дусі…

<…> Про мову йшлося, без цієї болючої теми 
не минає жодна зустріч у колі літераторів…

– Навіть кельтська мова відроджується, і 
валенсійська, і у шотландців, а наша в такому 
занедбанні і зневазі, – обурюється Олесь.

Бажан: 
– У новому 12-томному виданні мате-

ріалів про Леніна є виклад про те, що Ленін 
у 1922 році дбав про асигнування валюти на 
придбання для України книг українською 
мовою за кордоном.

– А наші зверхники що чинять? Зрікають-
ся. Література їх взагалі не цікавить. Сталін 
хоч і тиран, а всі літературні новини читав. 
Коли, – розповідає Олесь, – Фадєєву доводи-
лось іти до вождя на зустріч, то, каже, боявся, 
що мало читаю, а “он (Сталин) все читает”.

Олесь нагадує рядки із вірша поета Ма-
лошийченка з поетичного збірника, який є в 
нашій бібліотеці. Помер поет від туберкульо-
зу в 1933-му році:

Цілу юність палав, мов у кратері,
нині юність відстояну п’ю.
Через те, що кохав на екваторі
синьоокую землю мою.

– Чудовий поет, а хто його тепер читає! O 
tempеra, о mores!

У цьому поетичному збірнику ще надру-
кований Свідзінський (1959).

Олесь згадує:
– Я бачив його до війни. Зустрічав, зда-

ється, в редакції “Літературного журналу”. 
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Інтелігентний. Справив враження людини 
замкнутої і не балакучої… А той журнал ви-
ходив три чи чотири роки, здається. Я там 
надрукував бездарний свій вірш про Сталіна. 
По молодості написав. Каюсь, – согрішив… 
Цікаво б тепер почитати – що я там “сочи-
няв”, які загинав карлючки? – жартує віршот-
ворець, у такий спосіб натякаючи Миколі 
Платоновичу про його славословіє “вождю”. 
Йдеться про поезію “Людина стоїть в зоре-
носнім Кремлі”…

Бажан перемовчує і зводить розмову на 
Свідзинського. “Свідзинського нібито спали-
ли у клуні під Харковом разом із в’язнями з 
Холодногорської тюрми” [5, с. 266–268]. 

Тут якраз місце сказати (і пошкодувати), 
що Валентина Гончар запізно почала запису-
вати розмови Олеся Терентійовича з різними 
людьми, його мимохідь висловлені думки про 
літературу, митців, політиків, державних та 
партійних діячів, друзів. Поза будь-яким сум-
нівом, ці Гончарові розмірковування, як і ті 
його діарійні нотатки, що дійшли до нас, мали 
б неоціненне значення, добре прислужилися 
б дослідникам, допомогли б їм об’єктивніше 
оцінити події, постаті, повніше схарактери-
зувати український літературний процес. До 
честі дружини (і друга!) видатного майстра 
слова, що залишила нам спомин про Олеся 
Терентійовича як людину і художника, про 
той складний майже п’ятдесятилітній шлях, 
який довелося їм пройти в парі, із щасливими 
й гіркими митями.

Валентина Данилівна засвідчує, і це видно 
з щоденників, що письменники Гончар та Ба-
жан цінували хвилини зустрічей і раділи їм, 
чекали один від одного поради, а то й крити-
ки, виливали душу, виповідали те, що їх мучи-
ло. Такий стиль спілкування імпонував обом, 
він був навіть приємний їм, а найосновніше – 
бажаний, корисний, потрібний. Гончар часто 
думав про Бажана і через кілька років після 
його смерті, зажурено поглядав мимоволі 
на сусідське обійстя, особливо ввечері, чи не 
з’явиться господар на веранді й не заговорить 
до нього [28 липня 1988]. Олесь Терентійович 
дякував своєму старшому колезі, якого вва-
жали обережною у висловленнях, скупою на 
відверту розмову людиною, передовсім за те, 
що був щиросердним із ним, що довіряв йому 
найпотаємніше, ба й те, що відоме лише йому, 
про що заборонено було думати й говорити 
в ті часи. З тремтливою вдячністю, якоюсь 
особливою гордістю Гончар сприймав Бажа-
нові добрі, похвальні відгуки про “Прапоро-
носців”, “Людину і зброю”, “Циклон”, “Со-

бор”, про громадську діяльність. Скажімо, 
його зворушила висока оцінка роману “Твоя 
зоря”, коли він був тільки-но опублікований 
[19 січня 1980], чи інтерв’ю про молодих, яке 
1979 року надрукувала “Літературна Украї-
на”. Олесеві Терентійовичу вдвічі було приєм-
ніше, що Микола Платонович не просто розу-
мів, а тонко відчував, із якою метою обіграно 
в романі, публіцистичній розвідці чи у виступі 
ту або ту подію, факт, деталь, відчував порухи 
його думки, умів читати приховане в тексті, 
точно вирізняв тих, кому адресовано закид, 
похвалу, звинувачення. Після телефонної 
розмови з Бажаном, котрий привітав Гонча-
ра з інтерв’ю “Росте літературна зміна”, яке 
він дав напередодні VII Всесоюзної наради 
молодих письменників кореспондентові “Ли-
тературной газеты”, у щоденникові з’явився 
запис про те, що Микола Платонович пра-
вильно “розшифрував” натяки його автора, 
бо “відзначив те місце, де йдеться про захист 
класики і “дано під ребро”, як він каже, аж 
надто запопадливим “ниспровергателям”… 
Думка про захист також і духовного сере-
довища (найперше мови народу) видається і 
мені дуже важливою, – уточнює себе Олесь 
Терентійович, – особливо сьогодні, коли 
процес ерозії мови і культури в цілому дехто 
намагається штучно посилювати й посилюва-
ти” [15 березня 1979]. Отож, тільки однодум-
ці, лишень одностайні в помислах люди, яким 
болять однакові проблеми, які, зрештою, од-
ними очима дивляться на світ, могли з півна-
тяку, з півслова розуміти один одного. Бажан 
не приховував, що цінує Гончара-прозаїка як 
за талант, так і за сміливу та послідовну жит-
тєву позицію (чого самому Миколі Платоно-
вичу частенько бракувало), урешті-решт, за 
вміння тримати слово, дорожити дружбою. 
А це почуття притаманне далеко не всім, хто 
оточував поета Бажана, набивався до нього 
в друзі, намагався завоювати його довіру та 
шану (особливо тоді, коли той обіймав високі 
державні посади). Спалахи, які виникали між 
двома великими художниками слова – Гонча-
ром і Бажаном, ніколи не виносилися на осуд 
людський, не ставали предметом балачок, 
а тим паче додумувань, інтриг інших колег, 
охочих збирати плітки, порпатися в чужій 
білизні, щоб потім посварити друзів чи при-
ятелів, зробити з них затятих ворогів.

Діарійні записи про Миколу Бажана не 
мають якоїсь специфіки, осібності, радше 
сказати – вони мало чим відрізняються від 
щоденникових нотаток про Юрія Яновського, 
Олександра Довженка, Павла Тичину, Ми-
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хайла Шолохова та інших художників. Олесь 
Гончар подає штрихи творчого портрета Ми-
коли Платоновича, розкриває важливі віхи 
його біографії, не обходячи при цьому тих 
життєвих епізодів, які не любив згадувати 
Бажан, які мучили, пекли його. Та вони були, 
отож, і не стерти їх із пам’яті. Зауважимо, що 
в щоденниках немає навіть побіжного аналі-
зу поетичного доробку Бажана. Більше уваги 
приділено його мемуаристиці, від якої Гон-
чар був у захваті. Лише в одній нотатці, що 
з’явилася відразу після смерті письменника, 
зроблено спробу окреслити етапи творчості 
Бажана – періоди злету та холодної “держав-
ної” риторики. Щодо злету, то він припадає 
на перші роки літературної діяльності та на 
останні літа, коли Микола Платонович вия-
вив себе як оригінальний майстер художньої 
есеїстики. Сяйнув він і “під час свого третьо-
го цвітіння (переспіви з Рільке, уманський 
цикл)”. А між цими періодами розквіту були 
смуги казенності, ідеологічної тарабарщини, 
яку “так висміював Малишко і яка справді не 
торкнула й не могла торкнути душу читача” [2 
грудня 1983]. Важливо наголосити, що Олесь 
Терентійович лише зрідка засуджує Миколу 
Платоновича за ідеологічні промахи, за ви-
мушену зміну своїх поглядів, переконань, 
здебільшого ж – намагається зрозуміти його. 
На думку автора щоденників, причини поми-
лок, яких припустився Бажан у літературі, у 
громадській діяльності, слід шукати не тільки 
в ньому як особистості, котрій випало замо-
лоду й до останніх своїх днів займати в сус-
пільстві відповідальну нішу, обіймати високі 
посади, а й у тих складних надособистісних 
обставинах, які впливали на поета, змушува-
ли його коли більше, коли менше пристосо-
вуватися до всього, що відбувалося довкруги, 
і навіть лицемірити, виконувати осоружні 
вказівки й ганебні накази. Відверта протидія 
жорстокій радянській системі, особливо в 
сталінські часи, коштувала таким людям, як 
Бажан, життя. На цього митця, як і на Павла 
Тичину, Юрія Яновського та багатьох інших, 
наклало свою печатку страхіття, пов’язане з 
масовим винищенням української інтелігенції 
у 20–40-х роках ХХ століття. Отож, Микола 
Бажан не міг бути літературним самітником, 
якимось винятком. Він, як і Павло Тичина, – 
скоріше, “глибоко трагічна постать”, один із 
небагатьох талановитих митців “Розстріля-
ного Відродження, що зостався живий” [11 
лютого 1991]. На думку Гончара, необхідно 
вирізняти ще й “Недостріляне Відроджен-
ня”, до якого, крім Бажана, слід віднести 

Рильського, Тичину, Сосюру, Яновського, 
Малишка, Остапа Вишню – себто тих, кому 
вдалося вціліти від терору й не зігнутися, не 
зійти з арени боротьби, а підтримувати честь 
українського слова, плекати його високість. 
У березні 1993 року Олесь Терентійович під-
готував радіопередачу про “Недостріляне 
Відродження”. “Це мій реквієм, – занотує 
він у щоденниках за три з половиною міся-
ці до своєї кончини, – моя вдячність і любов 
до них, мій віддарунок душі за ту їхню віру, 
якою вони так щедро зігрівали й окрилюва-
ли на початку шляху в літературу” [29 берез-
ня 1995]. Цю зворушливу передачу надовго 
запам’ятали слухачі. Друг Гончара, почувши 
його щемне слово, відразу зателефонував 
йому і схвильовано сказав: “Вони тебе й там, 
на небі, почують…” [там само].

Олесь Гончар неодноразово повертати-
ме до Бажанового гріха перед Юрієм Янов-
ським, Максимом Рильським, Олександром 
Довженком. Як видно із щоденників, він бук-
вально закипить від гніву, дізнавшись, що 
Микола Платонович на засіданні в Сталіна не 
тільки не промовчав, коли громили Довжен-
ка, а й потурав обвинувачувачам своїм ци-
нічним підгалдикуванням “Ганьба! Ганьба”. 
До речі, про це своє перебування в Кремлі 
Бажан згадає у виступі на вересневому 1947 
року пленумі правління Спілки радянських 
письменників України. Він гордився тим, що 
опинився серед представників української 
інтелігенції, з якими в грізні дні Великої Віт-
чизняної війни знайшов час зустрітися й по-
радитися товариш Сталін. Микола Платоно-
вич з особливою підкресленістю виділив те, 
що “благодушність, потурання і приятельство 
уможливлюють такі прояви, які були в сцена-
рії Довженка “Україна в огні”, що викривлю-
вав, спотворював взаємини партії і народу. 
Це був нечуваний наклеп, зведений на пар-
тію, на діло партії” [17, фонд 590, оп. 1, спр. 
39]. Довженко сам розповідав Гончарові про 
вчинену над ним кремлівську екзекуцію, на-
голошуючи, що йому особливо боляче було, 
коли один із земляків, “колишній друг”, під-
галдикував Берії та Сталінові. “І хоч при мені 
він (Бажан. – М. С.) ніколи не дозволяв собі 
мовити щось недобре про Довженка (у своїх 
записах я посилаюсь саме на це), але ж, ма-
буть, і Сальєрі умів бути обережним?”, – та-
кий сентенційно-філософський запис зробив 
Гончар 3 жовтня 1994 року. Траплялося, що 
Олесь Терентійович бував надміру різким 
і категоричним, не сприймав каяття Мико-
ли Платоновича, вважав, що воно нічого не 
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варте, запізніле, бо, як любив цитувати, “иных 
уж нет, а те далече”.

Згадано в щоденниках і про напруже-
ні взаємини, які склалися після вересневого 
1947 року пленуму правління Спілки пись-
менників між Максимом Рильським та Мико-
лою Бажаном. На цьому зібранні у виступі, 
а трохи згодом у статті “Проти націоналіс-
тичних перекручень в сучасній науці про іс-
торію України” Бажан громив Рильського 
ще з більшою силою, ніж Яновського. Ви-
сунуті ним звинувачення досить серйозні: 
Максим Тадейович скочується в те націона-
лістичне болото, звідки йому вже “привітно 
киває бородатою своєю головою сам Михай-
ло Грушевський”; талановитий поет замість 
уславлення радянської дійсності, звитяг на-
шого народу, його ратного та трудового по-
двигу “оббілює і пригортає до свого любля-
чого лона діячів українського буржуазного 
націоналізму” – В. Антоновича, О. Лазарев-
ського, О. Левицького, М. Грушевського. Ми-
кола Платонович опирає свій вирок на ваго-
мі, як на той час, аргументи: Рильський подає 
Антоновича милим та любим, а насправді цей 
філософ – один із перших українських ра-
систів, на дріжджах якого зійшла “товстими 
паляницями” десятитомна “Історія України-
Руси”; він опоетизовує козацтво, убачає в 
ньому позакласову силу в історії України, 
вважає його надсоціальним мечем у руках 
народу, нав’язує концепцію “безкласовос-
ті” українського народу, його “відрубності” 
від братнього російського народу, заперечує 
ленінське вчення про “дві культури в укра-
їнстві”, навмисне ставить на один щабель 
прогресивне, величне і реакційне, націона-
лістичне. Не знаходить Микола Бажан у по-
езіях Максима Рильського, у його історичних 
“опусах” марксистсько-ленінських положень 
про формування українського робітничого 
класу і його роль у побудові соціалістичного 
суспільства, про керівну роль партії в бороть-
бі за диктатуру пролетаріату, про благотвор-
ний уплив передової російської культури на 
культуру українського народу, про епохаль-
не значення возз’єднання України з Росією, 
про спільну боротьбу українців та росіян 
проти царської монархії й експлуататорів. 
Це лише дещиця з тих звинувачень, які адре-
совано авторові поем “Мандрівка в моло-
дість”, “Київські етюди”, поетичного твору 
“Слово про рідну матір”, статті “Шевченкові 
роковини”, доповіді “Київ в історії України”, 
виголошеній 1943 року на урочистих зборах 
Академії наук. Особливо дісталося Максимо-

ві Тадейовичу за вже опубліковану на той час 
у пресі доповідь. “В ній М. Рильський, – пише 
Бажан у замовній статті, – даючи широкий 
огляд ролі Києва в історії України, з прадав-
ніх часів аж до наших днів, досить послідов-
но проводить звичайний для українського 
буржуазного націоналізму погляд на історію 
України як на боротьбу за національні ідеї, 
уникаючи говорити про процеси класової 
боротьби в історії Києва і України” [15, 1947, 
13 грудня]. Не забув Бажан “неокласично-
го” минулого Рильського, заявивши, що той 
“не позбувся буржуазно-націоналістичного 
вантажу, з яким <…> увіходив у літературу і 
який тепер після довгих років знову проявив-
ся”. Висновок Миколи Платоновича вбивчий: 
“Поетична творчість, поливана таким гнил-
лям, не може дати цінного і доброго плоду” 
[там само]. Свою гнівну критику, спрямова-
ну проти Рильського, Бажан прикриває бла-
городним наміром: він начебто хоче знову 
пробудити в Максимові Тадейовичу україн-
ського радянського письменника, поета-
комуніста, більшовика, митця, який би наза-
вжди порвав зі своїм темним минулим і бачив 
перед собою широкі перспективи, служив би 
своєму народові, а не його внутрішнім та зо-
внішнім ворогам.

Діарійний запис про цькування Макси-
ма Тадейовича Рильського з’явився через 32 
роки, як відбулося ганебне письменницьке 
зібрання, через 14 літ, як відійшов у вічність 
опальний поет. Олесь Терентійович згадав цю 
подію не випадково: йому того дня (з нагоди 
Бажанового ювілею) дали почитати україн-
ську “Літературну газету”, де надруковано 
доповідь Олександра Корнійчука на пленумі 
СПУ й виступи промовців, і Миколи Плато-
новича також. “Боже, які часи ми пережили! – 
занотував у щоденниках 21 жовтня 1979 року 
Гончар. – Яким тоном розмовляє доповідач з 
Рильським, Смілянським… А Бажан про “Ки-
ївські етюди” Рильського, який хоче “зробити 
любою і милою постать Антоновича… постать 
того філософа, якого ми можемо схаракте-
ризувати як одного з перших українських 
расистів…” Рильському ставилась у провину 
в цьому виступі стаття про Шевченкові роко-
вини як велику традицію, і “треба було зрозу-
міти тов. Рильському, що твердження (пуш-
кінське) про те, ніби “тьмы низких истин нам 
дороже нас возвышающий обман”, нічого не 
має спільного з марксизмом-ленінізмом. Ось 
така була мова”. 

У цій злостивій “мові” – прикро, але 
факт (!) – брав вельми активну участь і сам 
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Гончар, у чому пізніше, як і Микола Бажан, 
гірко розкаювався. Його удар проти Мак-
сима Тадейовича також був сильним. При-
чина всієї цієї веремії передусім у тому, що 
Рильський трохи покритикував у своєму ви-
ступі, виголошеному відразу після доповіді 
Олександра Корнійчука, молодого повістя-
ра, якому на той час велику й цілком заслу-
жену славу принесла повість “Альпи”, що 
з’явилася на сторінках журналу “Вітчизна”. 
Максим Тадейович говорив про негативну і 
позитивну критику з наголосом на тому, що 
перша квітне, а друга ледь пробиває собі до-
рогу. Найбільша проблема, на його погляд, у 
тому, що дослідники не навчилися глибоко 
аналізувати окремі твори й доробок митця 
загалом, вони здебільшого зосереджували 
свої зусилля на якихось дріб’язковостях (бо 
це заохочувалося), не вдаючись до належних 
узагальнень. Що ж до Гончара, то Рильський 
вважає його талановитим майстром слова, 
місце його бачить серед тих письменників, які 
несуть свіжу силу в нашу літературу (Микола 
Руденко, Наум Тихий, Олександр Підсуха). 
Не погоджується Максим Тадейович із дум-
кою товариша Гончара, висловленою на на-
раді молодих, про “сідла” і “сідала” старших 
письмеників та побоювання останніх, що їм 
перетнуть дорогу молодші. Розмови про “сід-
ла” і “сідала”, переконував учасників зібран-
ня доповідач, недостойні ні старих, ні моло-
дих, як і дискусії про протиставлення старих 
молодим у сфері мистецтва. “Шага мідного 
не достойний той письменник, – це вже ви-
сновок Рильського, – що всерйоз і назавжди 
записав себе в старі… Кожен з нас повинен 
стежити за собою і виправляти кожен свій 
невірний крок. З таким кроком не треба та-
їтися, із ним треба боротися” [18, фонд 590, 
оп. 1, спр. 39]. Олесь Терентійович не пого-
джується з Максимом Тадейовичем і вислов-
лює йому в різкуватій формі свій погляд на 
цю проблему. Подамо стенограму виступу 
письменника Гончара на пленумі: “Позавчо-
ра товариш Рильський з цієї трибуни висло-
вив своє незадоволення моєю промовою в ЦК 
партії при нараді молодих. Особливо йому не 
сподобалася згадка про сідала й сідла. Мож-
на подумати, що Максим Тадейович кепсько 
почувається в сідлі. Бо чомусь ніхто з інших 
наших ветеранів, бувалих бійців, ні товариш 
Корнійчук, ні товариш Панч, ні товариш Ба-
жан, ні товариш Первомайський не вислови-
ли такого панічного занепокоєння. Це бувалі 
вершники, які вели добрі бої, доки нас і в пол-
ку не було.

Товариш Панч правильно мене зрозумів, 
сказавши, що і коней, і сідел на всіх нас ви-
стачить. Лише б добре воювали, лише б міцно 
трималися в сідлах, Максиме Тадейовичу, не 
озиралися б під час бою, під час атак назад у 
минуле, на свої ще не спалені націоналістичні 
мости, а то чого доброго можна і справді ви-
пасти з сідла. Але повірте щиро, я вам цього 
не бажаю.

А ваш виступ, товаришу Рильський, 
мене переконав, що попруги таки відпусти-
лися і в бою часто назад озираєтесь. Та ще 
й неохоче нам говорите про це, крізь зуби 
говорите, з погордою до молодих, як це чу-
лося у відповідях товаришу Руденкові і то-
варишу Ясенкові. 

Я розумію, що незвично вам, відвиклому, 
відгородженому від критики, оточеному па-
хучими кадильниками, лоскотунами, незвич-
но, потримавши в руках уже індульгенцію 
на прощення наперед великих гріхів, раптом 
вставати й звітувати тут про свої помилки. А 
хотілося би чути від вас не лише іронічне, не-
погордливе дискутування, а мужнє, нелукаве, 
партійне визнання своїх помилок.

Ви говорили про свої видатні заслуги. 
Ніхто їх у вас не відбере, вони ваші. Так само, 
як і ви не відбираєте, приміром, у Івана Ле, 
чи у Леоніда Первомайського, чи у Андрія 
Малишка того, що вони в найтяжчу годи-
ну для нашої Батьківщини не просиділи цей 
час, оберігаючи честь “золотого літфонду”, 
а відстоювали честь радянського літератора, 
честь радянського громадянина, честь своєї 
Вітчизни на передовому краї.

Епітет “видатний” це не є панцир проти 
критики. Цей епітет треба тримати в чисто-
ті. Л. М. Каганович, приймаючи нас, дуже 
влучно говорив про ці епітети: “видатний”, 
“великий”. Він сказав, що великий – це той, 
хто високо тримає прапор партійності, хто не 
блукає десь, коли точиться бій. Великий – це 
насамперед більшовик, вірний своїй партії, 
партії Леніна-Сталіна. А той, хто хитаєть-
ся на ногах, хто збочує на марші, стає іноді 
навкарачки, щоб побабратись у націоналіс-
тичному багні, – хіба може той бути великим 
для народу. Той може і зовсім вийти в тираж” 
[там само]. Коментувати цього обвинуваль-
ного висновку не будемо. Скажемо лиш одне: 
Микола Бажан так само міг би накидати купу 
звинувачень Гончарові, а той навряд чи спро-
мігся б їх спростувати, знайти переконливе 
виправдання. Списати дещо можна на Оле-
севу молодість, бо ж недаремно в народі по-
бутує мудре прислів’я: “Хто не був молодим, 
той не був… нерозумним”.
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Максим Рильський пам’ятав до кінця 
своїх днів те страшне і жалюгідне вересне-
ве побоїще, але як людина незлопам’ятлива 
пробачив усім старі образи й міг лише в жар-
тівливій формі заїкнутися про свій колишній 
біль, ущипнути за нагоди своїх колишніх кри-
тиків, опонентів. Олесь Терентійович заніс до 
щоденників курйозну історійку, яку почув від 
Рильського: “Колись у Фадєєва підняв я тост 
за людину, яка написала про мене найстраш-
нішу статтю. За ваше здоров’я, М. П. (Миколо 
Платоновичу. – М. С.) (а Катерина Миколаїв-
на (дружина Рильського. – В. Г.) тоді смикала, 
щоб мовчав)” [12 червня 1964]. Можна тільки 
уявити, як почував себе в тій ситуації Микола 
Платонович. Якийсь страх перед Максимом 
Тадейовичем ніколи не полишав його, тому 
й не прийшов провідати смертельно хворого 
поета, не знав, чи той простить йому лихий 
1947 рік. У цьому Бажан признався Олесеві 
Терентійовичу: “Боюсь, що він мене не при-
йме, не захоче бачити…” [27 вересня 1982].

Олесь Гончар занотував у щоденниках 
ще один неприємний момент із життя Бажа-
на – його виступ на першій сесії Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй як 
члена делегації Української РСР. Він говорив 
тоді про повернення на батьківщину великої 
маси людей, які залишили захоплену німець-
кими агресорами батьківщину або силоміць 
були вивезені чи вигнані з рідної землі, про дії 
уряду Української РСР, пов’язані з прискоре-
ним поверненням репатрійованих і створення 
для них нормальних людських умов існуван-
ня. Він вимагав скласти точні списки воєнних 
злочинців, яких повинні судити їхні країни і 
які мають бути видані цьому судові. До укра-
їнських злочинців він відніс, припечатавши їм 
страшні налички, Степана Бандеру та Андрія 
Мельника – німецьких агентів і ватажків те-
рористичних банд, Володимира Кубійовича 
– голову основного органу співробітництва 
українських націоналістів з німцями (“Укра-
їнського центрального комітету”), Андрія 
Левицького, Донцова, Дмитра Дорошенка, 
Назарука – ідеологів українського фашизму, 
Омельяновича-Павленка, Кірмановича, Ка-
пустянського – активних організаторів вій-
ськових українсько-націоналістичних фор-
мувань [15, 1946, 6 листопада]. “Сумно було 
оце прочитати, – цитуємо діарійний запис від 
15 серпня 1993 року, – що <…> Микола Ба-
жан (від імені української делегації!) вимагав 
видати імперії Степана Бандеру як воєнно-
го злочинця… Того, хто всю війну просидів 
у гітлерівському концтаборі… Уявляю, як 

переживав Бажан потім (не міг же він забу-
ти свій виступ)”. Звичайно ж, не міг. Можна, 
зрозуміло, й виправдати Миколу Платонови-
ча: як заступник Голови Ради Міністрів Укра-
їнської РСР він змушений був озвучити по-
ряд із потрібною, необхідною інформацією, 
що сприяла полегшенню процесів репатрі-
ації, захищенню права людей, і оте страшне 
сталінське – убачати в боротьбі за свою дер-
жавність, самостійність гидотне підсобни-
цтво фашизмові. Ще одне непокоїть – уже не 
пов’язане з Бажаном: чому українці ніяк не 
можуть достойно поцінувати борців за волю, 
за самостійність? І сьогодні в найвищих еше-
лонах влади зійшлися в жорстокому двобої 
шанувальники Бандери та його ненависники. 
Слід, очевидно, сподіватися на мудрість на-
щадків, які безпомильно визначать, ким же 
насправді був провідник Організації україн-
ських націоналістів Степан Андрійович Бан-
дера: фашистським колабораціоністом чи 
Героєм України, котрий виявив незламність 
духу у відстоюванні національної ідеї, геро-
їзм і самопожертву в боротьбі за незалежну 
Українську державу. В Олеся Гончара своя 
думка з цього приводу: “Знаю, як усе складно 
було, – записано в щоденниках 16 липня 1994 
року, – як важко було ухилитись, але ж тільки 
уявити, що зробила б Москва, якби в її пазурі 
попалися Багряний, чи Самчук, чи професор 
Оглоблин, не кажучи вже про лідерів УПА. 
Ні, є речі, на які згоджуватись не можна було 
ні за яких умов, хай би як сідали тобі на голо-
ву всі їхні вишинські та мануїльські”. 

Олесь Гончар прагне зрозуміти, що зму-
сило Миколу Бажана обливати брудом на 
письменницьких зібраннях і в пресі своїх 
колег, навіть друзів, підписувати пасквілі, 
роздмухувати багаття, на якому спалювали 
“людину-легенду” [26 листопада 1956], “ге-
нія світового кінематографа” [6 лютого 1976] 
Олександра Довженка. Відповідь, на його 
думку, проста: поет дякував товаришу Ста-
лінові, що подарував йому життя, що перевів 
його із “Розстріляного Відродження” в “Не-
достріляне Відродження”. Микола Платоно-
вич мав опинитися серед тих, кого поглинули 
Соловки і Колима. Про це йому розповів ви-
сокопартієць Микита Хрущов. Він, зокрема, 
заявив, що тримав у руках список україн-
ських “ворогів”, у якому значилося і прізви-
ще Бажан. Цей донос підготувала й надіслала 
Йосифові Віссаріоновичу якась Ніколаєнко. 
Вождь зобов’язав Микиту Сергійовича, коли 
посилав його “правильно” й “результативно” 
керувати Україною, уважно поставитися до 
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інформації цієї пані [29 травня 1981]. Уря-
тували Миколу Бажана від арешту, а може, і 
від смерті оди до Сталіна й Москви (“Людина 
стоїть в зореноснім Кремлі”, “Клич вождя”), 
а також утеча до Грузії, переклад класики 
грузинського середньовіччя, зокрема “Ви-
тязя у тигровій шкурі” Шота Руставелі [16 
липня 1994]. “І чи можна за це винуватити 
поета? – запитує автор щоденників, хоч йому 
достеменно відома відповідь: – Дорожити… 
(Миколою Платоновичем. – М. С.) маємо, 
шанувати, а за гріхи… Бог… (йому. – М. С.) 
суддя. Бог і ніхто, крім нього” [там само]. 
Відомо, що Бажана звинувачено у створенні 
української військової організації, що йому 
інкриміновано участь в “антирадянській гру-
пі письменників”. Дамокловим мечем зави-
сло над поетом приховування того, що його 
батько присягав Директорії, що в роду Бажа-
нів “щось було… єврейське”. Його в будь-яку 
мить могли звинуватити за колишнє “ваплі-
тянство” та “хвильовізм”. Олесь Гончар про-
понує гнівним Бажановим критикам хоч не-
довго побувати в його шкурі: щоденно чекати 
арешту, понад рік спати в штанах, аби не ви-
датися нещасним перед своїми екзекуторами, 
стояти в спідній білизні й безпомічно навпо-
мацки шукати в темряві окуляри [16], або зо-
всім ночами не склеплювати повік, “прислу-
хаючись до кроків на сходах: до кого пішли, 
хто стане черговою жертвою? Тоталітаризм, 
– справедливо наголошено в щоденниках, – 
це зовсім інша реальність. Може, й справді 
то були часи пришестя антихриста? Може, й 
зараз та епоха триває?...” [23 квітня 1991]. У 
кожному цьому слові є доля істини. Микола 
Платонович Бажан, а з ним і Павло Григо-
рович Тичина, Максим Тадейович Рильський 
та інші стали “жертвою нелюдської жахли-
вої системи. Вони “були внутрішньо злама-
ні ще в роки терору, адже мусили вибирати: 
або-або…” [там само]. Від Хрущова Бажан 
довідався й про те, що його обов’язково за-
арештували б, якби Сталін на засіданні політ-
бюро раптом не сказав: “Є такий український 
поет Микола Бажан. Він чудово, кажуть, пе-
реклав поему грузинського класика Руставе-
лі. Давайте нагородимо його Орденом Лені-
на” [16]. Отже, обставини різко змінилися: 
замість ув’язнення й вироку письменник до-
був лаври. Бажанові навіть виявлено високу 
честь не раз зустрічатися з найверховнішим 
вождем. Микола Платонович розповів Гонча-
рові, як возив перед визволенням України на 
затвердження до нього проект ордена Богда-
на Хмельницького, створення якого ініціював 

Довженко, а підхопив (точніше, привласнив) 
цю ідею Микита Хрущов [26 червня 1971].

У щоденниках Гончара, ніби в медичній 
картці, яку заповнює лікар на свого пацієнта, 
зафіксовано стан здоров’я Бажана в остан-
ні роки його життя. Олесь Терентійович 
дуже опікувався Миколою Платоновичем, 
хвилювався за нього, хотів, аби Бог продо-
вжив йому віку, бо ж робить надзвичайно 
важливу справу: тримає на власних плечах 
УРЕ, виповідає у своїх мемуарах та історико-
літературних есе все безцінне, що знає про 
українську культуру, особливо літературу. 
Подамо хронологію записів із супроводами-
характеристиками Миколи Платоновича як 
людини або без них: 

“Дзвонить Бажан (з Києва – в Кончу). 
Каже, що збираються його класти в лікарню, 
у Феофанію. А турбується – чим? “Це ж там 
Білка (собака) негодована в такий мороз… Чи 
не прибігала до вас?” Ні, людина є таки люди-
на” [5 січня 1976];

“Бажан знову в лікарні. Вчора говорили 
по телефону – голос такий кволий, занепа-
лий… Не дай Бог! Не стало б його, зник би 
останній заслон перед фронтом вічної арк-
тичної холоднечі… В культурі його труд – ти-
танічний.

Цілу ніч не спалось – все з’являвсь перед 
очима він, згадувались останні розмови, його 
якісь аж надривні сповіді. Про свою вину пе-
ред Яновським (вкотре вже!).

Ах, як все складно” [6 грудня 1977];
“Бажан дзвонить… (він у Феофанії)” [2 

квітня 1978];
“Дзвонив Бажан (він грипує)…” [15 бе-

резня 1979]; 
“В нього (Бажана. – М. С.) сьогодні – як 

це нерідко буває в нашого брата – стан депре-
сивний.

– Мені зосталось жити недовго…” [9 лис-
топада 1980];

“Захворів Бажан. Лежить у готелі. 
А вранці передавали по радіо його вірш з 

посвятою мені. Чогось дуже це мене схвилю-
вало” [2 липня 1981];

“Багато розмов довкруг… 
Бажан у лікарні” [12 липня 1987];
“Дзвонив із санаторію “Конча-Заспа” 

Микола Платонович [Бажан], вітав з “Гого-
лівськими шляхами”. Скаржиться на біль у 
ногах, прогулянки тільки біля будинку, далі 
ноги не носять… Яке це горе – старість! А го-
лова ясна, і стільки бачено в житті…” [1 жов-
тня 1981];

“Микола Платонович [Бажан] тане на 
очах, весь час скаржиться на здоров’я” [5 
серпня 1982]; 
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“Збираємось у Крим, то це Микола Пла-
тонович заходив побажати щасливої дороги. 
Він дуже сумує. Лікарі його вже далі Кончі 
нікуди не пускають” [9 серпня 1982];

“У лікарні Микола Платонович…
Дедалі сумніше стає на світі. До самої 

душі підступає самотність.
Все твоє життя теперішнє – це битва і 

битва з самотністю. Єдина підтримка – твор-
чість, але ж і вона так рідко дається. Трагізм 
старості, мабуть, найвідчутніший для творчих 
людей” [25 січня 1983];

“А щойно долинув кволий голос з фео-
фанівської палати. Микола Платонович піс-
ля операції там. Журиться, бідолаха, підупав 
духом, хоч це на нього й не схоже. Втішаю, як 
умію, а він: «Ви хоч на волі, а я ж тут зневоле-
ний…»” [6 березня 1983];

“Він (Бажан. – М. С.) зовсім кволий. І в 
депресії глибокій. Скаржиться, що не дається 
робота” [8–9 травня 1983];

“Він (Бажан. – М. С.) дуже кволий. Один 
раз ледве не впав – довелось підхопити…” [14 
травня 1983]; 

“Приїхав (Бажан. – М. С.) у Кончу зібра-
тися з речами перед санаторієм.

– Зайшов до себе в хату, – каже, – і сумно 
стало. Це ж я тут стільки працював… А зараз 
ніби прощаюсь.

І пам’ять йому зраджує.
Як тяжко самотніти, відчувати, що з кож-

ним роком менше стає друзів довкола тебе!” 
[24 вересня 1983].

Сумною крапкою в цьому сюжеті став за-
пис, датований 23 листопада 1983 року: “Що-
йно дізнався: не стало Бажана. Боже, яка 
втрата! Яка обступає самотність…

Ще тиждень тому (15.11) сиділи з ним по-
руч на пленумі СПУ, в Клубі Ради Міністрів, 
звідки його завтра винесуть… Ще чув там від 
нього добре слово про “Місію художника”, 
щойно опублікований виступ мій у “Молоді 
України”, і то було його останнє слово, з яким 
він так душевно до мене звертався… Востаннє 
заходив до нас у Кончі 8-го листопада, поси-
дів, погомоніли, пішов. А зараз бачу холод-
не вечірнє його подвір’я, занесене снігом, і 
темні-темні вікна…”.

У коротких траурних діарійних нотатках 
Олесь Гончар сказав дуже важливе про Ми-
колу Платоновича Бажана. Він, як уже було 
відзначено, періодизував творчість письмен-
ника, вирізнивши етапи злетів і падінь, ви-
сокостей і пристосуванства. Цей поет для 
автора щоденників тим найдорожчий, що він 
останній із славної когорти лицарів, котрі 

дали українській культурі потужне начало, 
яке не спинило навіть таке до безтями страш-
не і до безграні жорстоке явище, як сталінські 
репресії. Процитуємо Гончарове прощальне 
слово “Всі ми в скорботі”, з яким перегуку-
ються записи, датовані 23, 25 листопада і 2 
грудня 1983 року:

“Якої тяжкої втрати зазнав наш народ. 
Пішов із життя Микола Бажан, великий 
діяч української культури. Ніхто не скаже, 
чи знайде заміну його могутній інтелект і не 
менш могутній поетичний дар…

Як він трудився до останнього подиху, 
яку силу саможертовну явив у своїм високім 
благороднім служінні народові – цього Укра-
їна, як і вся наша багатонаціональна літера-
тура, ніколи не забуде.

Поет-комуніст, поборник інтернаціо-
нального єднання народів, художник, чиє ім’я 
завжди зорітиме серед найяскравіших імен 
діячів культури сучасності, він усім нам да-
вав взірець творчого подвижництва, напру-
женої натхненної праці в ім’я поглиблення 
братерської дружби й духовного збагачення 
народів Країни Рад, для щастя, звеличення 
й духовного розквіту рідної України, яку він 
так ніжно й безоглядно любив.

Справжній карбівничий слова, він ли-
шив нашій літературі нетлінні поетичні 
шедеври. Разом із плеядою митців першого 
післяжовтневого десятиріччя, бувши в пер-
шій лаві тих дивовижно обдарованих людей, 
він разом з Тичиною, Рильським, Сосюрою, 
Довженком, Яновським та іншими майстра-
ми закладав підґрунтя молодої тоді україн-
ської радянської літератури, разом з ними 
виводив її на обшири світові, створюючи 
нашому письменству високий і достойний 
міжнародний престиж.

Коли ми кажемо: людина-енциклопедист, 
мудрий трудар, мислитель, невтомний по-
ширювач вселюдської гуманістичної куль-
тури, то перед нашим зором знову постає 
гігантська постать безмежно дорогого нам 
Миколи Платоновича Бажана.

Безстрашний солдат Великої Вітчизня-
ної, досвідчений будівничий рідної культу-
ри, учасник найбільших миротворчих звер-
шень народних, Бажан своєю багатогранною 
– упродовж десятиріч – діяльністю здобув 
визнання й глибоку повагу сучасників, жити-
ме він своєю творчістю і в пам’яті прийдеш-
ніх поколінь.

Не напишеться поема про геніального 
Артемія Веделя, яка була в Бажанових за-
думах, не зреалізуються інші його твори, – 
гірко це усвідомлювати.
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В ці дні туги й скорботи, коли мужній 
образ Миколи Бажана відпливає у вічність, 
ще осяйніше постає перед нами масштаб-
ність його творчих намірів і діянь, істинна 
велич праці, звершеної ним, класиком нашої 
літератури.

Прощайте, великий трударю!
Прощай, дорогий наш товаришу й брате!” 
 [18, фонд 353, оп. 2, спр. 44].
Виявляючи незмірну пошану до Миколи 

Бажана, Гончар застерігає своїх колег, що на-
віть у некрологах не слід забувати про чуття 
міри й долю правди. Це звернення до поета, 
який у виголошеному траурному слові ста-
вить Бажана ледве що не поруч із Франком, 
називає небіжчика “людиною франківсько-
го типу”, кожне слово якої “злотовартісне”. 
“<…> Франка облишмо в спокої, – радить 
Олесь Терентійович. – Таких, як наш Каме-
няр, було в усій світовій історії одиниці” [2 
грудня 1993]. Сказане, очевидно, адресоване 
й ще одному промовцеві, який вважав себе 
першим учнем і щонайкращим другом по-
кійного, а насправді таким ніколи не був. Він 
патетично заявив: Бажан – “<…> інтелігент 
масштабу Франка <…>, який своїм життям і 
творчістю єднав часи навдивовижу перекон-
ливо, несучи в собі дух і сенс великої рево-
люції, одним з учасників і співтворців якої він 
був” [12, 1983, 1 грудня].

Нотатка, датована сумним 25 листопада 
1983 року, виразно зафіксувала одну з важли-
вих ознак діарійного дискурсу Олеся Гонча-
ра: на тлі якої-небудь події – радісної чи сум-
ної – подавати свої узагальнено-філософські 
розмисли. У той осінній сонячний день, коли 
природа наче посилала небіжчику Бажано-
ві останню прощальну усмішку, у діаріуші 
з’явилося таке глибоке, майже сентенційне 
гончарівське розмірковування: “<…> народ 
наш пережив голод, пережив війни, чорний 
морок фашистської окупації, але помиляєть-
ся той, хто вважає, що народ наш підірвано, 
що він вичерпав свій духовний потенціал… 
Корені народу розгалужені густо й безсмерт-
но в нашій прекрасній землі, і світ ще не раз 
переконається, що це народ сильний, що – 
як сама весна – він здатен відроджуватись 
для росту й для квіту, ні, він не вичерпався, 
він ще здивує людство силою своєї творчої 
снаги”. Перечитуючи ці записи, ще раз пере-
свідчуєшся, як глибоко мислив письменник 
Гончар, як відчував він свою зобов’язаність 
і зобов’язаність кожного з нас перед Украї-
ною, перед її історією та її майбутнім, перед 
сучасниками й прийдешніми поколіннями.

Наступним епізодом бажанівської сто-
рінки, виписаної Гончаром, є цікаві розповіді, 
присвячені особистому життю Миколи Пла-
тоновича. У щоденниках згадано дружину 
письменника, його батька, матір, сестру. Ба-
жан мав idea fix – довести козацьке коріння 
свого роду по батьковій лінії. Він розповідав 
Олесеві Терентійовичу, що на початку війни, 
відступаючи, побував на Полтавщині у Лю-
тенських Будищах, де народився його батько. 
Миколі Платоновичу пощастило відвідати це 
село й під час наступу наших військ. Незабут-
нє враження на нього справило спілкування з 
полтавськими (лютенськими) родичами, осо-
бливо з дядьком Петром. Прослухавши захо-
плену розповідь Бажана про отчий край бать-
ка, діда, Гончар радить йому написати поему 
“про… кузню, що так міцно стоїть на дорогах 
віку, – поет не хоче, чомусь відмахнувся” [5 
травня 1978]. А річ, мабуть, сильна вийшла б. 
Її можна було б доповнити й іншими епізода-
ми з життя Бажанів, пов’язаними з Гадяччи-
ною, як-от: 

• сюди юний Микола, учень кооператив-
ного технікуму, у громадянську війну їздив з 
Умані разом із матір’ю добувати хліб і ледь не 
загинув від рук озброєної банди Христового; 
урятувало технікумівське посвідчення, яке не 
забув узяти з собою хлопець. “Кооператор – 
то наш”, – сказали бандити й одпустили матір 
із сином;

• тоді ж юнак зустрівся в Миргороді з 
художником Сластьоном, який запрошував 
його на обід [там само]. 

Це лише окремі сюжетні лінії, вимальова-
ні уявою Гончара, але, на жаль, не опоетизо-
вані Бажаном.

На Олеся Терентійовича сильне вра-
ження справив батько Бажана. Платон Ар-
темович, колишній офіцер царської армії, 
учасник Першої світової війни, військовий 
топограф, сподобався Гончарові суворістю 
своєї вдачі, довірливістю, почуттям гідності, 
силою духу, а заполонив – українськістю. За-
хоплено відгукується автор щоденників про 
надрукований у журналі “Вітчизна” лист-
заповіт старого Бажана, у якому й відобра-
жено світомислення цієї неординарної, духо-
вно багатої людини. Найболючіші теми цього 
послання – доля рідного народу і його мови, 
майбутнє України, умови й обставини її куль-
турного та соціального поступу: 

“Втратив тебе – і раптом втратив зміст 
життя. В самотності почуваю себе лишнім 
на світі. Нездійснені мрії, втрачені надії ба-
чити Україну щасливою своїм матеріальним 
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багатством і міцною національною свідоміс-
тю. Це ще більш пригнічує мою духовну не-
міч. Тяжкі думки за долю Вкраїни, за долю 
її українського слова. В сім’ї  моїх дітей 
прийшли чужі українській нації  люди, 
а наслідки (бодай не згадувати про це) – не 
чути українського слова, і нащадкам своїм не 
привили любові до нещасливої України. Вий-
шов я із самих глибин народу українського, 
любив його…” [8 серпня 1990]. 

Офіційно Платон Артемович звертається 
до своєї дружини, матері Миколи Платоно-
вича, яка полишила цей світ восени 1955 року. 
З нею він прожив у любові, мирі, злагоді, вза-
ємній повазі та розумінні 52 щасливі подруж-
ні роки, збираючи біля своєї родини гурт 
друзів і знайомих із тогочасної української 
інтелігенції. “В домі не було ні карт, ні вина, – 
пригадує дочка Алла, сестра Миколи Бажана. 
– Хазяї та гості грали на піаніно, читали, спе-
речалися. Гарячі дискусії розгорялися навко-
ло ідеї Толстого, щирими шанувальниками 
яких були наші батьки” [1, с. 16, 18]. Неофі-
ційним адресатом послання, про яке йдеть-
ся, є ми всі. Цей заповіт Гончар справедливо 
називає дивовижним за внутрішньою силою 
документом, у якому тісно переплелися два 
людських крила – особисте (подружня вір-
ність) і громадське (національна відданість). 
Платон Артемович, який колись ішов під пра-
пором жовто-блакитним, служив у війську 
УНР, болісно реагує на все, що гальмує укра-
їнську справу. Своєму синові-орденоносцю, 
якому доручено високий державний пост – 
заступник Голови уряду в справах культури, 
старий вичитував за недбальство всього уря-
ду, за недостатнє піклування про українську 
мову, негаразди в культурі, недосконалість 
українського правопису. Присутній при цих 
“напученнях дітям” Олесь Гончар бачив, що 
Микола Платонович “почував свою вину-
ватість, щось буркав, виправдовуючись” [8 
серпня 1990], але “брав батькові докори собі 
на карб, не полишав без уваги ті чи інші по-
ради старого, щиру, далеку від дипломатії 
отецьку науку” [3, с. 533]. Порівнюючи ста-
рого й молодого Бажанів, автор щоденників 
зауважує, що Микола не успадкував сповна 
цільності натури, непоступливості, яку мав 
батько. Далекоглядніший Платон Артемович 
не припустився б тих помилок, які лягли тя-
гарем на плечі його сина. Це не докір молод-
шому Бажанові з боку Гончара, а намагання 
зрозуміти, повніше окреслити постать Ми-
коли Платоновича. У світлі цього заповіту, 
записано в щоденниках, вона “стає яснішою, 

драма його життя стає ще глибшою, якщо 
зважити на цей український дух сім’ї, дух 
непоступливий… Все ж у цій драмі, в своєму 
стражданні Микола Платонович став мені ще 
дорожчий…” [8 серпня 1990].

Український інтелігентний високомо-
ральний дух сім’ї формувала й мати поета, 
Галина Аркадіївна, дочка скарбника Аркадія 
Костянтиновича Поржецького. Бажан роз-
повів Гончарові, коли вони гуляли Подолом й 
розшукували могилу гетьмана Сагайдачного, 
про свій рід по лінії Поржецьких. Вони нале-
жали до української шляхти. Материн прадід 
жив на Волині, був уніатським попом, який 
не перейшов у православ’я й бував у Римі на 
прощі. Бажанові перейшла в спадок іконка-
горельєф, яку дістав його пращур разом із 
свідоцтвом про відпущення гріхів усьому ро-
дові від самого Папи. Ця пам’ятка від матері 
опинилася в першої дружини Бажана, вона 
її не віддала своєму колишньому чоловікові, 
від чого той дуже страждав [26 травня 1968]. 
Галина Бажан була активісткою “Просвіти”, 
“хапало її навіть чека, потім випустило міся-
ців через два, а подругу її розстріляли” [13 
листопада 1977]. 

Є в щоденниках нотатки, присвячені се-
стрі письменника – Аллі Платонівні, яка свя-
то берегла пам’ять брата. Як тільки де-небудь 
щось друкувалося проти Бажана, вона відра-
зу зверталася по допомогу до Олеся Гончара, 
повідомляла, що “знов отам і отам нападали 
на Миколу” [3 жовтня 1994]. Адресовані Ми-
колі Платоновичу звинувачення на взірець 
“зрадив”, “критикував”, “служив системі”, 
“не допоміг”, “одержував нагороди” Олесь 
Терентійович намагався гасити в очах людей, 
хоч і сам часто усвідомлював, що йде проти 
власної волі, бо цей видатний поет мав і такі 
провини, яких міг не допустити, якби був 
трохи сміливішим, принциповішим, послі-
довнішим, обачнішим і толерантнішим. Свої 
міркування з цього приводу Гончар висловив 
у діарійній нотатці від 23 квітня 1991 року. 
Вона з’явилася після чергової телефонної 
розмови з Аллою Платонівною, яка на цей 
раз просила захистити брата від харківсько-
го критика В. В. Пеньковського (до речі, кан-
дидата хімічних наук), що опублікував лист 
“Підтримую. Заперечую. Пропоную” в жур-
налі “Дніпро” (див. [14]). Автор послання, 
про яке йдеться, відносить Миколу Бажана 
до тих “творців”, які прославляли Сталіна не 
зі страху чи примусу, а з власної ініціативи 
та заради здобуття привілеїв, і називає його 
сталінсько-брежнєвським чиновником від 
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літератури. Пеньковський вважає, що Бажана 
уславили не його перші вірші, а оди Йосифові 
Віссаріоновичу – “Людина стоїть в зоренос-
нім Кремлі”, “Безсмертя”, “Клич вождя”. Він 
звинувачує поета і в тому, що виступив проти 
повернення українським глядачам та читачам 
творів Михайла Булгакова, що був причетний 
до розгрому редакції журналу “Новый мир” 
і до вигнання з Союзу РСР відомих письмен-
ників, що не захистив Івана Дзюбу, коли його 
цькували за націоналізм, Олеся Гончара, 
коли наша преса поливала брудом “Собор”, 
Василя Стуса, коли над ним чинили жорстоку 
розправу. Ніколи не забути того, що Микола 
Платонович познущався з нашої символіки, 
написавши ганебні рядки про святе для укра-
їнців – жовто-блакитний прапор і тризуб:

З народних вуст жовто-блакитні 
    браття
Почули смертний вирок і прокляття.
І звівсь народ. Він топче й розбива
Бандитський герб – зазубину трирогу…

Бажан нібито свідомо жертвував власним 
сумлінням заради власного життя – кар’єри, 
слави, нагород. “І цього не можна ні забути, 
ні пробачити. Ніколи!” – такими словами за-
кінчує свій лист В. В. Пеньковський. Гончар 
почасти погоджується з цією думкою, ви-
знає, що жорстоко, доскіпливо підібрані зви-
нувачення не видумка, а правда, і водночас 
висуває свої контраргументи: “<…> але чи 
уявляє собі критик ту атмосферу? Коли пое-
ти змушені були рятуватися і в такий спосіб?.. 
Ні, я не виправдовую славословів. Але в мені 
є співчуття. Живи Бажан у нормальнім сус-
пільстві, був би з нього й нормальний поет, 
який-небудь Рільке… Але ж йому довелось 
пережити єжовщину!” [23 квітня 1991]. Автор 
щоденників постійно наголошує (і цим при-
земляє критиків, утихомирює їх нинішні при-
страсті), що з відстані страшного 1937-го року 
все бачиться по-іншому, отож, і гнів, якщо не 
змінюється на милість, то хоч м’якшає. Ре-
дакція журналу на боці Олеся Гончара. Вона 
запропонувала читачам висловити свої мір-
кування з цього приводу. У коментарі “Від ре-
дакції” зауважено, що факти, наведені в листі 
В. В. Пеньковського, мали місце, однак при-
суд, винесений письменникові Бажану, надто 
категоричний. Цей митець, крім славослів’я, 
адресованого сатрапові, залишив поезію 
високого ґатунку. Тому не варто ганити 
все чисто, треба з розумінням підходити до 
трагедійної суперечливості культівських та 
застійних часів – “страшних, жахливих і ба-
гато в чому до кінця нами ще не пізнаних” 
[14, с. 161]. 

У щоденниках особливу увагу звернено 
на мемуари Бажана. У цьому жанрі, як і в по-
езії, він виявив себе надзвичайно яскраво та 
самобутньо. Згадувати ж Миколі Платонови-
чу було про кого й було про що. Інша справа, 
що не завжди з великою охотою та приєм-
ністю він гортав пережиті сторінки, та були 
на те свої причини. Якщо для когось 1920-ті, 
1930-ті, 40-ві роки – просто історія, то для 
нього вони стали ще й великою особистою 
трагедією. Якщо на 70-річному ювілеї Ми-
коли Куліша, що відбувався в Києві в Мало-
му залі Жовтневого палацу під головуванням 
Бажана, доповідачі говорили про життєвий і 
творчий шлях цього талановитого митця, то 
в голові Миколи Платоновича роїлися інші 
думки: “<…> це ж тут, у підвалі якраз цього 
приміщення, сидів у 1934 р. майбутній ювіляр” 
[14 травня 1983]. Олесь Гончар підкреслює, 
що міг би в усіх тонкощах розповісти поет про 
складний шлях розвитку української літера-
тури 20–50-х років ХХ століття, про жахливі 
події сталінської доби, учасником або очевид-
цем яких був сам, однак цього не зробив. І зви-
нувачувати митця не маємо права, бо в нього, 
як і в кожного з нас, свої рахунки з трагічним 
днем, що переріс в історію. “Хто б як не ставив-
ся до М. Бажана, але за те, що зберіг у пам’яті 
й передає нащадкам, вся Україна сьогодні має 
сказати йому спасибі”, – занотував Олесь Те-
рентійович у щоденниках 24 жовтня 1982 року, 
коли прочитав есе про Леся Курбаса.

Вирізнимо ще одну, як на наш погляд, 
вельми суттєву деталь: Бажан довго виношу-
вав мемуарні задуми, бо не хотів залишити по 
собі такі спогади, які написав Смолич. Юрій 
Корнійович, скаже він Гончарові в одній із 
відвертих розмов, “не більше як на півштика 
копнув”, його твори поверхові, обиватель-
ські, часто далекі від правди. Щоб копнути 
глибше, треба знати більше, слід бути точним 
та обережним з епохами, подіями, людьми 
– ось принципи Бажана-мемуариста. Йому 
вдалося менше напродукувати, але глибше 
глянути на нашу історію, помітити те, що не 
потрапило на очі іншим, розказати те, чого 
не знали інші. І в цьому ще одна з незапереч-
них заслуг Миколи Платоновича Бажана і як 
письменника, і як дослідника.

У тому, що до нас дійшли спогади про 
Юрія Яновського, Леся Курбаса, Олександра 
Довженка, ваговита роль Олеся Терентійови-
ча. Адже він постійно просив, нерідко вимо-
лював, щоб Бажан доніс до нащадків справ-
жній образ цих достойників й інших лицарів 
двадцятих-тридцятих років, змушував поета 
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братися за перо й виповідати нам правду про 
десятиліття, що спливли й стали вже таємни-
цею для тих, у чиїх очах Микола Платонович 
не просто художник слова, а патріарх укра-
їнської літератури. В одній із розмов у Кон-
чі незадовго до смерті Бажан із сумом по-
відомив, що після його відходу ніхто вже не 
зможе розказати правди про забутих людей 
[8–9 травня 1983]. Письменник, який ще не 
так давно вміло і вправно карбував рядки за 
рядками, вірші за віршами, поеми за поема-
ми, об’єднуючи їх потім у збірки (а їх аж три 
десятки), скаржився тієї останньої для нього 
весни Олесеві Терентійовичу, що сили поли-
шають його, що не дається робота. Бажан мав 
намір підготувати передмову до творів адепта 
українського футуризму Михайля Семенка, 
який увів його в літературне життя, але далі 
двох перших вимучених рядків праця не по-
сунулася. Не зреалізував Микола Платоно-
вич ще однієї своєї мрії – не написав поеми 
про українського композитора, хорового ди-
ригента і співака Артемія Веделя, що походив 
десь із Подолу. Гончар добре запам’ятав роз-
мову про цього митця й зафіксував її в щоден-
нику 5 червня 1983 року: “Має якусь книжку, 
де зібрано крихти біографії цього загадково-
го нашого генія… Коли мав нібито приїхати 
до Києва цар Павло, до нього – зустрічно – 
звернувся Ведель з листом, пропонуючи по-
вернути Україні козацькі вольності. Замість 
царської ласки, на яку сподівався автор чоло-
битної, його було кинуто до кирилівської бо-
жевільні (вже й тоді при Кирилівській [церкві] 
існував цей заклад)”. Не стало снаги в Мико-
ли Платоновича передати колізію, яка вникла 
глибоко в його душу, – це непоправна втрата 
для нашої літератури. Її з’ява обов’язково б 
умножила славу письменника.

Треба подякувати Богові й сказати сер-
дечне спасибі Олесеві Гончару, що маємо 
сьогодні спогади Миколи Бажана про вже 
згадуваних Юрія Яновського, Леся Курбаса, 
Олександра Довженка, а також про Василя 
Еллана-Блакитного, Леоніда Первомайсько-
го, Ванду Василевську, Давида Кугультінова, 
Симона Чиковані, Іраклія Абашідзе, Тама-
ру Абакелія, Егіше Чаренца, Карло Каладзе, 
Миколу Тихонова, Олександра Твардовсько-
го, Максима Танка, Едуарда Багрицького, 
Павла Антокольського. Цінну інформацію 
про окремі мемуарні та історико-мемуарні 
есе знаходимо в щоденниках. Олесь Терен-
тійович зафіксував і ті розповіді, які не роз-
горнулися в окремі сюжети. Це передусім 
Бажанові свідчення про письменників із по-

коління “Розстріляного Відродження”. Ва-
силя Еллана-Блакитного він характеризує 
як “благородну постать”, тому що врятував 
Павла Тичину, Остапа Вишню, “Довжен-
ка вихопив у Житомирі десь з-під замка” [9 
серпня 1982], П’ятницького, “що був одруже-
ний з дочкою Грушевського, врятував після 
Кам’янця-Подільського”. “Одна людина, – не 
втримується від коментаря Гончар, – а як ба-
гато зробила людям добра!” [30 травня 1980]. 
Українського письменника Марка Йогансена 
Микола Платонович називає неординарною 
особистістю, бо той, як і його батько – викла-
дач скандинавських мов, був поліглотом, а ще 
спортсменом, завзятим мисливцем [9 серпня 
1982]. Бажан розказав Гончарові цікаву істо-
рію про Анатоля Петрицького – українсько-
го живописця, художника театру і книги, 
учня Василя Кричевського. Йдеться про ви-
мушений візит майстра пензля до “типового 
переродженця”, “ката і руйнача” Постишева: 

“Після того як було намальовано Скрип-
ника і всім сподобалося, Постишев кличе Пе-
трицького додому. Змусили його довго жда-
ти. Потім нарешті виходить сам у тапочках і 
в галіфе.

– Ну как ты тут? – він усім тикав, цей дер-
жавний хам. – Посиди, я вот пообедаю, по-
говорим.

Довго й неквапно обідає. Художник жде в 
кутку. Пообідав, гикнув, утерся, приніс якусь 
фотографію давню.

– Ану угадай, кто это? – Ріденька борід-
ка, якийсь кацапчук.

– Павел Петрович, по-моему, это Распутин.
– Как? Это же я! Партизан дальне-

восточный… Думал, ты меня нарисуешь, а 
ты… Распутин! Уходи…

Добре, що хоч не посадив” [15 серпня 
1981].

Державного діяча Михайла Полоза, про 
якого Гончар лише дещо чув і майже нічого 
не знав, Микола Платонович називає ціка-
вим чоловіком [8–9 травня 1983], укладаючи 
в ці слова глибокий зміст. Занотував Олесь 
Терентійович і вималюваний Бажаном об-
раз лідера організації “ВАПЛІТЕ” Миколи 
Хвильового (Фітільова): “Невисокий. Про-
низливий врубелівський погляд… У дружбі 
відданий”. Він володів здатністю передчувати 
події, у чому пересвідчує такий епізод: “Якось 
пішли до цирку – Яновський, Бажан, Куліш і 
він. Китаєць під куполом виступає… І раптом 
Фітільов хапає сусідів за руки:

– Зараз він упаде!!!
І китаєць падає” [30 травня 1980].
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До речі, від Олександра Ковіньки Гончар 
дізнався (і заніс це до щоденників), що на па-
нахиді по Хвильовому в будинку Блакитного 
з найсильнішою промовою виступив Микола 
Бажан [24 січня 1971].

За діарійними матеріалами легко відтво-
рюється діяльність Бажана як мемуариста: 

• 2 квітня 1975 року Микола Платоно-
вич повідомляє Гончарові, що пише есе про 
Ванду Василевську. Зацікавлено розповідає 
про її темперамент, як “безтямно була вона 
закохана в Корнійчука, і коли він їй зраджу-
вав, робила спроби повіситись”. Ці деталі не 
ввійшли до твору, акцент зроблено на іншо-
му: “Подружжя Ванди Василевської та Олек-
сандра Корнійчука – це було єднання людей 
незвичайних, натур складних і поривчастих, 
талантів, гостро чутливих до історичних змін 
і до духовних процесів у самих собі і в оточен-
ні” [4, с. 121]. Бажанові вдалося відтворити 
складність натури Василевської: і як польки-
патріотки, яка бездоганно знала рідну мову, 
безтямно любила свою Батьківщину, і як ра-
дянської громадянки, котра так уросла в есе-
серівські “умовини життя, звичаї, взаємини, 
процеси, що неспроможна була відмовитись 
від них” [4, с. 154]. Гончар не заперечує того, 
що Ванда Василівна – талановита письменни-
ця, велика трудівниця, яка спопеляла себе в 
праці, однак робить важливе застереження: 
вона була байдужою до української культу-
ри, не перейняла українофільства від свого 
батька, що був міністром в уряді Пілсудсько-
го, знав Івана Франка, “писав на українські 
теми статті й підписував їх – «Василько»” [2 
квітня 1975].

• 24 квітня 1976 року Гончар дізнається, 
що Микола Платонович опублікував гарне 
есе про грузинського поета Симона Чико-
вані, у якому “трохи є старечого сентимен-
талізму, а загалом чудово: поема гір, поема 
дружби. Ось чим треба займатися, а не ба-
лаканиною” [27 квітня 1976]. Автор щоден-
ників радить Бажанові написати спогади про 
українських митців – Василя Кричевського, 
Юрія Яновського та ін., потвердивши вкотре: 
“<…> скількох він знав… Про те, що бачив, 
що знає він, не напише, крім нього, ніхто” [12 
вересня 1979].

• Довгоочікуваною радістю для Олеся 
Гончара стала вістка, що Микола Платоно-
вич узявся за есе про Юрія Яновського: “Зда-
ється, умовив нарешті Бажана, щоб написав 
спогади про Яновського… Ще якби написав 
він про київських антикварів, що з ними мав 
ґендлі в 20-х роках, а познайомився з тим 

колоритним світом завдяки тому ж Кричев-
ському” [23 серпня 1977]. Про ґендлярів не 
розказав нічого, а про Кричевського дещо 
цінне виповів у “Майстрі залізної троянди”. 
Знайшлося тут місце і Михайлю Семенкові 
та його “футуристичній кумпанії”, і Майкові 
Йогансену, й Олексі Слісаренкові, Олексан-
дрові Довженку, Миколі Кулішеві (див. [2, 
с. 12–40]). “Про Яновського вийшло в нього 
блискуче”, цитуємо щоденникову нотатку від 
12 вересня 1979 року, тому що цей спогад – 
не про окрему людину, не лише про дорого-
го “Юрія, Юру”, котрого любив, любить і лю-
битиме, бо рана, якої він завдав найближчому 
другові, стала і його пекучою раною, а про цілу 
епоху, у яку ця людина жила, про її велич і тра-
гізм. За переконанням Гончара, новаторство 
Бажана-мемуариста в тому, що він через долю 
окремих особистостей передав чи бодай затор-
кнув болючі проблеми цілої епохи. 

• Олесь Гончар вважає найкращим спо-
гад “В світлі Курбаса”. Його появи він чекав 
із великим нетерпінням, бо знав про наміри 
Бажана:

“Дзвонив із санаторію “Конча-Заспа” 
Микола Платонович… вітав із “Гоголівськи-
ми шляхами” <…>  порадував:

– Пишу про Курбаса…
Краще нього – ніхто ж не зна” [1 жовтня 

1981].
Гончарові давно пекло, за що система 

знищила цього талановитого митця в самому 
розквіті. Після похорону видатного україн-
ського актора Амвросія Бучми автор щоден-
ників дізнався страшну правду про загибель 
Леся Курбаса. Його, Миколу Куліша й інших 
“ворогів народу” сталінські гауляйтери ви-
везли баржею в Біле море і там розстріляли, 
“щоб і сліду на землі не було, щоб падали 
просто за борт… Чорне, злодійське і в той же 
час боягузливе вбивство, – читаємо діарійну 
нотатку від 8 січня 1857 року. – Видно, що 
кати й там боялися таких, як Курбас, боялись 
його сили, його Розуму, його генія й краси!” 
24 жовтня 1982 року Олесь Терентійович 
прочитав нове Бажанове есе, дав йому висо-
ку оцінку: “Це, мабуть, найкраща річ з його 
мемуарного циклу. Багато що можна про-
бачити авторові за таку працю, яка назавше 
поповнить скарбницю української культури. 
Власне, перед нами ціла повість про світанок 
нового революційного театру, про одного з 
наймогутніших творців українського рене-
сансу ХХ ст. Що за постать цей Курбас, цей 
трагічний геній нашого революційного мис-
тецтва? Від уманського Макбета й Гонти до 
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зеківського невольничого театру на крайсвіт-
ніх похмурих Соловках… Та сама ця постать 
достойна Шекспіра новітніх часів!..”

Микола Бажан та Олесь Гончар вели роз-
мову про Леся Курбаса й раніше, ще 1965 
року. Микола Платонович тоді розказав про 
цього театрального діяча інше: він нібито ві-
тав колективізацію, убачав у ній вихід країни 
із хуторянства на широкі простори цивіліза-
ції, уважав, що саме перетворення дрібних 
індивідуальних господарів на колективні 
підприємства сприятиме швидкому “злиттю 
всіх” [27 березня 1965], тобто уможливить 
утілення в життя сталінської теорії про по-
всюдну інтеграцію націй і мов у майбутньому 
комуністичному суспільстві. Про політичні 
переконання чи – радше сказати – помилки 
видатного майстра сцени в есе нічого не згада-
но. Мудрий Микола Платонович беріг у своїй 
пам’яті не це, а інше, важливіше, потрібніше, 
духовніше, – складну симфонію творчого 
життя справжнього українського інтеліген-
та, артиста і режисера, піаніста й художника, 
мислителя і поліглота, актора широкого діа-
пазону й реформатора українського театру, 
беріг для того, щоб колись переповісти ону-
кам і правнукам. Він із честю виконав узятий 
на себе святий обов’язок, своїм словом увіч-
нив цю геніальну постать, допоміг повернути 
її із забуття в безсмертя.

• Бажан підготував ще одну цікаву розвід-
ку – “Листи про могуття творчості”, присвя-
чену Катерині Білокур. Із щоденників Гонча-
ра довідуємося, що поштовхом до написання 
її стали опубліковані в журналі “Вітчизна” 
листи богданівської художниці, які не потра-
пили до альбому з репродукціями її творів. 
Перечитані листи, як і колись побачені кар-
тини, приголомшили Миколу Платоновича. 
“Нічого подібного не знаю в світовій літера-
турі, – скаже він з великим хвилюванням і 
гордістю Олесеві Терентійовичу. – Щоб отак 
постав шлях виростання генія…” [21 березня 
1982]. Менше ніж через місяць “Літературна 
Україна” надрукувала статтю Бажана про 
епістолярій “дивовижної селянської жінки, 
що самотужки вивчилась читати, самотужки 
вивчилась малювати”, що “увесь свій величез-
ний життєлюбний і людяний талант <…> від-
дала людям, красі і плодам їхнього вільного 
труда” [4, с. 404, 411]. Гончар зрозумів захват, 
емоційну риторику автора цієї публікації, але 
водночас і засмутився, відчув якийсь непри-
ємний осад. “Надто наголошується на тому, 
– занотував він 10 квітня 1982 року, – що ви-
ростала, мовляв, серед людей диких, темних, 

жорстоких, така собі мучениця-одиначка, 
але навряд чи таким уже диким було те на-
родне богданівське середовище. І листам тут 
не можна повністю довірятись, адже ж хто з 
таких натур не малює себе у терновім вінку… 
Були батьки з їхнім родинним теплом, були 
свята народні, пісня була – все ж це формува-
ло, наснажувало її духовний світ. А виходить 
із статті – одиначка, людина без кореня…

І ще: чомусь ні разу не згадано Павла 
Григоровича та Оксану Петрусенко, а вони 
ж таки перші відкрили художницю й допо-
магали їй”. Апелюючи до Миколи Бажана, 
Гончар не втримався і висловив своє ба-
чення живописного світу Білокур: картина 
“Сніданок”, яка чомусь звеличується, не 
найкраща річ, вона якась фотографічна, не 
віддзеркалює специфіки духовного єства 
геніальної художниці; Білокур – це “Буй-
на”, це сині ночі з чар-зіллям, з вируванням 
барв”, вона – поет квітувань, у якого барви 
палахкотять, який сплітає з квітів гармо-
нійні композиції, володіє чаклунською си-
лою й магією життя, що нагадує гоголівську 
фантастичну красу [там само].

Звернімо увагу: в Бажановій статті зга-
дано й Олеся Терентійовича, точніше, його 
проникливе есе, у якому влучно й виразно 
передано обрис мисткині, іменовано її по-
сестрою напівлегендарної поетки Марусі 
Чурай. Валентина Гончар записала у своїх 
спогадах, що Олесь Терентійович виношував 
задум назвати статтю про Катерину Білокур 
“Тайноцвіт творчості”. Ця художниця вабила 
його як своїм мистецьким доробком, так і не-
звичайним життям [5, с. 137]. Упадає в око те, 
що в поглядах на творчість Катерини Білокур 
у Бажана та Гончара чимало збіжностей. Їх 
об’єднують передусім два наскрізні мотиви: 
драматизм долі, шлях до вселюдського ви-
знання геніальної селянки, яка не змогла здо-
бути необхідну для художника-професіонала 
освіту, і загадка її дивовижного таланту, яко-
му немає рівні у світі. 

Зауважимо, що Микола Платонович не 
єдиний критик, із яким дискутує, хай і позао-
чно, Гончар стосовно феномену Катерини Бі-
локур. Глибоку статтю з назвою “Автопорт-
рет з реальності” про її листи надрукував 
трохи пізніше від Бажана Леонід Новиченко. 
Він називає Катерину Василівну самобут-
ньою мистецькою натурою, яка народжуєть-
ся в народних надрах раз, а може, й рідше на 
століття, поетом-живописцем, психологом 
квітів, незрівнянною майстринею ікебани, 
квіткових панно і натюрмортів, людиною па-
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лючої мистецької совісності, оригінальною 
майстринею слова, у листах якої бринять ме-
лодії ліричної пісні, думи, вчуваються інтона-
ції Івана Вишенського, прекрасною дочкою 
свого народу, порівнює її долю з квіткою ло-
микамінь. Олесь Терентійович робить закид і 
цьому критикові: “Не обійшовся без того, щоб 
не використати трагічне життя цієї жінки як 
привід для нападу на творчу інтелігенцію та 
для самобичування. Не помітили вчасно, мов-
ляв, не допомогли, критика прогледіла ге-
нія… Може, й добре, що “прогледіла”? – по-
вертає автор щоденників думку в зовсім інше 
русло й обґрунтовує її такими вагомими, як 
на наш погляд, аргументами: – Відомо, що 
критика свого часу з геніями робила, як вона 
вміла нівечити їх та штовхати у вульгарну со-
ціологію… І першими помітили її Оксана Пе-
трусенко та Павло Григорович… Честь їм!” [8 
січня 1983]. Помітили, тепер уже дозволимо 
собі не погодитися з Олесем Терентійовичем, 
та було запізно: злидні, невлаштованість в 
особистому житті, виснажливі домашні кло-
поти, родинні чвари, хвороба матері перед-
часно звели в могилу не просто художницю, 
а Богом посланий в Україну талант, який міг 
би зачарувати своїми картинами весь світ. А 
він, світ, дивується лише, як можна було “са-
моробним пензлем з шерстинок, закріплених 
шматком бляхи на вишневих галузочках” [4, 
с. 407], створити те, що називається справ-
жнім шедевром мистецтва.

До постаті Катерини Білокур Гончар звер-
тається і в щоденниках (див. нотатки від 14 
листопада 1972 року, 23 листопада 1976 року, 
21 лютого 1985 року, 21 серпня 1985 року та 
ін.), наголошуючи, що ця жінка народилася з 
чорної землі народу, мала зрячу душу, чисту, 
незамутнену совість, тому й подарувала лю-
дям, сама того не відаючи, магічні творіння, 
у яких “квіти весняні й осінні цвітуть поруч, 
сусідять; зозуля і перепел, і жайвір подають 
голоси водночас” [8 грудня 1977]. Вона щиро 
і світло любила рідний край, Україну, народ-
ну поезію, Шевченкове слово, тому в її мис-
тецьких барвах природно й неповторно ви-
явив себе український дух. Цей дар вищі сили 
вручили не всім митцям, а насамперед тим, 
які вміють бачити світ, тонко відчувають його 
гармонію, живуть за принципом, який спо-
відувала Катерина Білокур: “Людина – це 
очі ,  а  потім все те,  що довкола очей” 
[7 березня 1990]. 

Варто згадати, що Олесь Терентійович 
підготував також вступне слово до телевізій-
ної вистави-передачі про славетну художни-

цю, образ якої не просто зіграла, а відтворила 
всіма барвами душі “безмежно щира, правди-
ва, емоційна”, сучасна “донька Заньковець-
кої” Ніна Матвієнко. Ця артистка “просто 
читає… листи до друзів, інтимно, тихо читає 
сповідь тієї чудодійниці з Богданівки, а по-
стає ціла доля народу” [11 січня 1981]. А ще 
раніше – 1973 року – Олесь Гончар підготував 
вступне слово під назвою “Чарівний світ Ка-
терини Білокур” до альбому з репродукціями 
її творів, про яке згадує Микола Бажан. Своє 
захоплення мисткинею автор “Собору” пере-
дав й іншим майстрам слова. Скажімо, саме 
за його порадою Володимир Яворівський на-
писав роман “Автопортрет з уяви” про цю 
мужню жінку, який добре сприйняв читач і 
яким дорожить сам автор [18 грудня 1992].

Відвідавши 26 листопада 1977 року 
Музей-садибу художниці в селі Богданівці, 
Олесь Терентійович залишив такий запис у 
книзі відгуків: “Спасибі всім, хто доклав душі 
до створення цього чудового Музею. Вічна 
слава генієві славетної дочки українського 
народу Катерини Білокур”.

На погляд автора щоденників, найвищої 
оцінки заслуговує діяльність Миколи Бажана 
як головного редактора Української Радян-
ської Енциклопедії. Біля її керма він упевнено 
простояв понад чверть століття (1957–1983) й 
домігся колосальних успіхів. Бажанова еру-
диція, професіоналізм, організаторський 
талант у поєднанні з винятковим працелюб-
ством, напише Гончар у своєму спогаді “В 
останніх променях”, прислужилися великій 
і благородній справі. Цей чоловік не просто 
керував авторським колективом, пробивав 
дорогу багатотомній УРЕ й різним енцикло-
педичним словникам та довідникам, а й “був 
водночас <…> чорноробом культури, сум-
лінним її трударем, чия натура не визнавала 
полегшеного ставлення до своїх обов’язків, – 
не в Бажановій вдачі було миритися з “лірич-
ним” нічогонеробством” [7, с. 527–528]. Із не-
змірною шаною та любов’ю говорить Гончар 
про “напрацьованого майстра”, який, незва-
жаючи на вік і хвороби, що виснажували його, 
щоранку виходив на ґанок і розмірено пряму-
вав до машини з коректурою чергового тому 
енциклопедії під пахвою. Кожен том, кожну 
його статтю, кожен її рядочок він пропускав 
крізь розум і серце. За це Олесь Терентійо-
вич називає Бажана істинним подвижником, 
“людиною Франкової патріотичної невсипу-
щості, справді невтоленної жаги до праці” 
[7, с. 529]. На головного редактора УРЕ ля-
гала велика відповідальність. Уся діяльність 
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видавництва обов’язково мала узгоджувати-
ся з найвищою владою. Микола Платонович 
час від часу зустрічався з першим секретарем 
ЦК КП України Петром Шелестом, а після 
нього – з Володимиром Щербицьким, з їхніми 
заступниками, з партійниками, чиновниками 
нижчих рангів. На різних зборах, нарадах 
він звітував, доповідав, одержував дозволи, 
вказівки стосовно створення багатотомних 
“Української Радянської Енциклопедії” (пер-
ше видання – 1959–1965, друге – 1974–1985) 
та “Історії міст і сіл Української РСР” (1968–
1973), двотомної “Енциклопедії кібернетики” 
(1973) й багатьох інших енциклопедій, енци-
клопедичних словників, довідників, а також 
мовних і галузевих лексикографічних праць. 
За різні ідеологічні помилки, невправності, 
промахи колег, розходження в чиїхось по-
глядах Бажанові перепадало не раз і досить 
серйозно. Петро Шелест у своєму щоденни-
кові зафіксував деякі розмови з Бажаном: 

• “Прийняв М. Бажана на його прохання. 
Обговорили ряд питань: треба прийняти рі-
шення ЦК про проведення 150-річчя від дня 
народження Т. Г. Шевченка, про споруджен-
ня пам’ятника Шевченкові у Москві, про ви-
дання тритомного словника-довідника по 
Україні” [21–31 жовтня 1963] [19, с. 163]; 

• “З М. Бажаном обговорили питання, 
пов’язані з випуском трьохтомної енцикло-
педії з кібернетики” [24–30 листопада 1967] 
[19, с. 247]; 

• “Прийняв Миколу Бажана. Він доповідав 
про роботу енциклопедичних видань. Просив 
дозволу на нове видання “Української Радян-
ської Енциклопедії” в 15-ти томах. Йшлося 
про видання енциклопедії з літератури і мис-
тецтва” [18 листопада 1971] [19, с. 353]. 

Покличемося – свідомо – ще раз на Ше-
лестів діаріуш і на цей раз закцентуємо увагу 
на такому незвичному факті: Петро Юхимо-
вич, адепт комуністичної системи, головно-
командувач Комуністичної партії України, 
не завжди захищав інтереси однопартійців і 
суспільний лад загалом. Він нерідко перехо-
див на бік людей, що стали жертвою кому-
ністичної системи, думки, прагнення, права 
яких вона не визнавала, ущемлювала, попи-
рала. У розряд неблагонадійних потрапляв 
і Микола Платонович: “Звідкись, але зрозу-
міло звідки, на М. Бажана йде тиск, щоб він 
не давав розгорнутої енциклопедичної до-
відки, а тим паче портрета на М. С. Хрущова, 
С. В. Косіора, М. О. Скрипника, В. Я. Чуба-
ря, Г. І. Петровського та інших політичних і 
громадських діячів. Більше того, у такому ж 

плані йшла мова про О. Т. Гончара. Як гру-
бо в нас дозволено втручатися в історію, ви-
кривляти і фальсифікувати її. Я вважаю, що 
це злочин деяких “політиків-ідеологів” перед 
історією, народом, нашим поколінням. Дав 
пряму вказівку об’єктивно висвітлювати ді-
яльність, вміщувати біографічні дані, пода-
вати портрети згідно з прийнятими нормами 
і положеннями” [24–30 листопада 1967] [19, 
с. 247]. Чи: “На Бажана йдуть нападки за його 
“ортодоксальність”, треба його всебічно під-
тримати” [18 листопада 1971] [19, с. 353]. 

Система пильно стежила, аби до енци-
клопедій не закрадалася крамола. Бувало, як 
не дивно, й таке, що непорозуміння, супереч-
ності, розбіжності виникали в Бажана не 
тільки із стражами порядку або цензорами, 
які доскіпувалися до кожного слова, винюху-
вали кожен рядочок статті, а й навіть із чле-
нами редакційної колегії. Від Миколи Пла-
тоновича Гончар дізнався, що академік АН 
УРСР Іван Білодід і член-кореспондент АН 
УРСР Євген Кирилюк звернулися з листом у 
найвищі інстанції, у якому вимагали заборо-
нити вихід у світ “Шевченківського словника” 
лише через ту причину, що в ньому згадано 
Миколу Скрипника [8–9 травня 1983]. Не-
малих зусиль коштувало Бажанові, аби стат-
тя, присвячена цьому академікові АН УРСР, 
державному й партійному діячеві, до того ж 
першому головному редакторові УРЕ, по-
трапила до словника. До речі, Микола Пла-
тонович повідомив Олесеві Гончару одному 
з перших, що дозволено видання двотомної 
Шевченківської енциклопедії [11 листопа-
да 1975]. Радість, проте, було передчасною, 
бо попереду Бажана і його колег ждали нові 
випробування, почалося справжнє морду-
вання. Із щоденникового запису, датованого 
25 грудня 1975 року, дізнаємося, що Москва 
заборонила називати підготовлене видання 
енциклопедією. Не дано згоди й на “Шевчен-
кіану”. Центр рекомендував іменувати фун-
даментальну колективну працю про Тараса 
Шевченка, упорядковану 500 авторами, усьо-
го лишень “Справочником” [28 грудня 1975]. 
Треба було знову воювати, оббивати цеків-
ські пороги, переконувати заскорузлих чи-
нуш, що перед ними не довідник, а унікальне 
лексикографічне джерело. Перемогу нарешті 
одержано: 20 жовтня 1977 року підписано 
до друку “Шевченківський словник” у двох 
томах, наступного року книга з’явилася на 
полицях книгарень, у бібліотеках. А скільки 
перешкод необхідно було здолати, щоб УРЕ 
дійшла до свого користувача. Чого варте, 
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скажімо, її перевидання обов’язково двома 
мовами – українською та російською. Коли 
Микола Бажан готував том про Україну, 
йому довелося добряче посваритися навіть 
за термін “возз’єднання українських земель 
в єдиній українській радянській державі”, бо 
слово “український” не влаштовувало конду-
форівців. “А між тим, – записано в щоденни-
ках 2 серпня 1983 року, – це формулювання 
і саме в такому вигляді належить особисто… 
Сталіну” [31 липня 1983]. Отож, мав рацію 
Олесь Терентійович, коли сказав, що сталін-
щина агресивна… й сьогодні, що вона живуча 
й страшніша за Сталіна. Треба згадати, що Ба-
жанові належить ідея створення “Української 
літературної енциклопедії”, що він укупі з 
Гончаром підготував статтю на підтримку 11-
томного тлумачного “Словника української 
мови”, у якій дав цілий абзац похвали Грінчен-
ковому словникові. “В Інституті мовознавства 
настрій святковий, – записано в щоденниках 
19 липня 1983 року. – Справді – подія… І це ж 
після того, як шеф СПУ по них топтався…”.

В останні роки життя Микола Плато-
нович скаржився Олесеві Терентійовичу, що 
фізично не може далі працювати в УРЕ. Він 
розумів, що не вічний на цій землі, тому й шу-
кав собі надійну заміну. Його кандидатури не 
підходили партійникам, бо ті визначали про-
фесійність на свій копил – орієнтувалися не 
на знання, ерудицію, досвід людини, а на її 
покірність, безініціативність, а найважливіше 
– відданість справі комунізму. Микола Плато-
нович, приміром, бачив на своєму місці Пав-
личка, покладав на нього великі надії, однак 
цьому письменникові таку високу й відпові-
дальну посаду чиновники не довірили, чого й 
слід було сподіватися: якщо Дмитро Васильо-
вич не влаштовував їх як редактор журналу, 
то про керівника УРЕ годі й думати. Сам Ба-
жан не раз розпачливо заявляв, що й вибирати 
головного редактора одного з найавторитет-
ніших у тодішній республіці видань не дуже є 
з кого. “Дається взнаки багаторічна плюндра-
ція, – скаже він Гончарові, – мало “молодих, 
надійних” серед творчої інтелігенції” [8–9 
травня 1983]. Микола Платонович мав пра-
во на таку думку, бо знав не з розповідей, а 
на власні очі бачив, на своїй шкурі відчув, як 
винищувався український цвіт. “О tempora, o 
mores!..” – з сумом констатує Олесь Теренті-
йович, осмислюючи все це, і, аби заспокоїти 
себе та оптимістично дивитися вперед, не за-
циклюватися на безвиході, удається до такої 
філософської медитації: “А працювати треба. 
Адже Андріївський собор… стоїть на висоті 

й тебе кличе до високого, і зрештою є ж для 
кого трудитись…” [там само].

Були в Гончара й деякі претензії до Ба-
жана як очільника УРЕ. Розкривши для себе 
таку постать, як Пантелеймон Антонович 
Петренко, він із докором запитує Миколу 
Платоновича, чому той не увів до енцикло-
педії цього нашого письменника, який жив 
у Тбілісі й там загинув, перекладача україн-
ською мовою творів французьких поетів, ро-
сійською – грузинських, вірменських та азер-
байджанських, зокрема “Витязя в тигровій 
шкурі” (в парі з Костянтином Чичинадзе). “І 
почувається гріх, – занотовано в щоденниках 
25 грудня 1978 року. – Гріх замовчування. Ох, 
люди”. Гріх – на переконання Гончара, а Ба-
жан, певне, сприймав усе це дещо по-іншому. 
Очевидно, не з легковажності, а через якісь 
інші серйозніші причини, відомі тільки йому, 
не потрапило до енциклопедії ім’я людини, 
яку він добре знав, яка, крім усього, була 
йому по-особливому близькою, адже захо-
плювалися ці обоє поетів однією справою 
– перекладом, тією цариною, у якій Микола 
Платонович залишив помітний слід. Як пере-
кладач він, слушно зауважував Дмитро Пав-
личко на одному з поважних письменницьких 
зібрань, у повницю нашої культури поклав 
нові алмазні обробки, вибрав для співбесіди 
художників, які приходять із закликом лю-
бові, щоб рівняти всіх справедливою красою 
мистецтва [12, 1981, 17 квітня].

Ніхто, очевидно, не зможе заперечити, що 
енциклопедія та її відгалуження – найбільше 
й найвеличніше Бажанове звершення. “На цій 
ниві, – запише Олесь Терентійович на дев’ятий 
день після смерті письменника, – він виказав 
свою справді могутню творчу енергію, постав 
в очах народу як незрівнянний організатор 
науки. За саме тільки це Україна буде йому 
вічно вдячна. А хіба це мало?”. Будь-хто від-
повість, що аж ніяк не мало, ба навіть більше, 
ніж багато, оскільки енциклопедії – найна-
дійніші джерела інформації про світ, природу, 
суспільство, людей. Саме з них можна почерп-
нути найдостовірніші відомості з усіх галузей 
знань. Щоправда, енциклопедії самі собою не 
з’являються, вони мають своїх мудрих твор-
ців. Один із них – невтомний Бажан. Проци-
туємо ще раз Олеся Гончара й погодимося з 
його твердженням, що за саму лишень енци-
клопедичну діяльність цю людину – Миколу 
Платоновича Бажана – треба підтримувати й 
довічно шанувати [27 вересня 1982]. 

Скрупульозне знайомство із щоденника-
ми Олеся Гончара пересвідчує в тому, що його 

Ñòîð³íêè ìàéáóòíüî¿ êíèãè



170

тривале спілкування з Миколою Бажаном 
бувало не лише приємним, щирим, доброзич-
ливим, а й мало подеколи присмак гіркоти, 
породжувало прикрі непорозуміння, навіть 
розчарування. Спочатку про світле у вза-
єминах письменників. Як позитивне насампе-
ред відзначимо те, що вони могли в “тяжкую 
минуту” об’єднатися й вплинути своїм авто-
ритетом, наполегливістю, розумом, принци-
повістю на різні події, докорінно змінити їх 
перебіг, домогтися торжества справедливос-
ті. Таких прикладів наведено в щоденниках 
немало. Ось один: іде бурхливе, прямо-таки 
шквалисте засідання президії, на якому звіль-
няють від обов’язків редактора “Літературної 
України” Петра Перебийніса. Ухвала, за про-
гнозами “товариша володаря крісла”, мала 
бути одностайною. Але де там: проти знят-
тя виступили члени президії Бажан, Гончар 
та ін. Для них, читаємо щоденниковий запис 
від 12 листопада 1981 року, “справа навіть не 
у Перебийносі, а в сваволі, відсутності аргу-
ментацій та ще в методах тиску й залякуван-
ня, до яких раз у раз вдавався головуючий на 
засіданні” [12 листопада 1981]. Своїми різки-
ми протестами Олесь Терентійович і Микола 
Платонович доводили на тому засіданні, як і 
на багатьох інших перед тим і після того, що 
письменники не згодні на роль сліпих вико-
навців чужих команд, що вони не маріонетки, 
не бездумні роботи, які мають діяти лише за 
чиїмись указівками, штемпелювати “слух-
няно все, що тільки їм запропонують, неза-
лежно від того, чи в’яжеться пропоноване із 
здоровим глуздом”, а творчі люди, котрі ма-
ють захищати суспільство. Варто ще раз зга-
дати, як ці двоє митців припинили цькування 
Дзюби, коли відмовилися від участі в роботі 
цеківської комісії. Діяли вони однаково, не 
знаючи про намір один одного, й тоді, коли 
не забажали проведення 1983 року вечорів на 
свою честь у Київській державній філармонії 
[23 травня 1985]. У кожного з них були на те 
свої причини. Об’єднувало ж митців намаган-
ня протистояти владі, викорінювати трагічні 
дисонанси, що пройняли суспільство й зу-
мовили його суцільну деморалізацію. Олесь 
Гончар і Микола Бажан, а з ними ще й Мак-
сим Рильський, Андрій Малишко, виступили 
проти ганебного хрущовського закону, який 
декларував фіктивну демократичність права 
вибору батьками мови навчання дітей. На-
справді ж він відкривав простір для російщен-
ня України. Гіркі плоди цієї антиукраїнської 
реформи ми пожинаємо й сьогодні. 

Повертаючись до початої розмови про 
світлі сторінки у взаєминах автора щоден-

ників із корифеєм української поезії, муси-
мо сказати й про те, що Олесь Терентійович 
вважав Миколу Платоновича своїм духо-
вним учителем, наставником. У розмовах з 
інтелектуалом-філософом Бажаном Гончар 
нагадував губку, яка жадібно вбирала нову чи 
маловідому інформацію або ту, про яку було 
неприйнято, а то й заборонено говорити. Уся 
вона відразу лягала на папір у вигляді діа-
рійних нотаток, зазвичай ще й із глибокими 
авторськими коментарями. Таких записів чи-
мало, і більшість із них могли б стати канвою 
для повістей, новел, публіцистичних або на-
укових досліджень. Передамо в стислому пе-
реказі зміст тих, які особливо запали в душу 
Гончарові: 

• Дід Надії Крупської, яка є вихідцем із 
вихрестів, лікував Тараса Шевченка [14 лис-
топада 1975].

• Український кобзар-поет Федір Куш-
нерик не лише прекрасно співав, а й магічно 
впливав на людей, і на Бажана також. Про-
слухавши в його талановитому виконанні 
думи, молодий поет безболісно назавжди по-
прощався з футуризмом та авангардизмом; 
народний митець із Полтавщини перевернув 
усі його естетичні уявлення, просвітлив душу 
[3 серпня 1982].

• У недалекому майбутньому критика і 
громадськість достойно поцінять творчість 
неповторного, своєрідного, тонкого по-
ета й перекладача Володимира Свідзинсько-
го, якого було заарештовано у вересні 1941 
року, звинувачено в антирадянській агітації 
і спалено разом з іншими холодногорськими 
в’язнями неподалік Харкова [1 квітня 1975].

• На початку війни Бажан зустрічався 
з командувачем військ Південно-Західного 
фронту генералом Михайлом Кирпоносом, 
який із болем та розчаруванням розповідав 
про дивні накази Сталіна – “познімати гарма-
ти з прикордонних укріплень, надати – саме 
в ті дні напруги – відпустки командирам” [23 
травня 1983].

• Бажан возив у Чернігів для “наглядної 
агітації” німця-перебіжчика, який розкрив 
секрети плану “Барбароса” [там само].

• Бажан не виконав завдання, яке одержав 
на початку війни від тодішнього секретаря ЦК 
Лисенка, – будь-що вивезти Довженка і його 
батьків у тил [25 липня 1976]. Юлія Іполитів-
на Солнцева, дружина Олександра Петрови-
ча, сердилася на Миколу Платоновича, що 
проігнорував цю вказівку [7 вересня 1994]. Їй 
нібито достеменно відомо, що 1942 року десь 
у селі під Воронежем під час навального від-
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ступу, паніки, хаосу Бажан помітив Довжен-
ка, але не зупинив машини, у якій їхав разом 
з Олександром Корнійчуком та Вандою Васи-
левською, і не підібрав свого товариша, друга 
та колегу. Допоміг талановитому майстрові 
екрана і слова якийсь полковник, а то – по-
трапив би в руки ворогам. “<…> страшно по-
вірити”, – ці рядки Олесь Гончар заніс до сво-
го щоденника 1 лютого 1968 року, після того, 
як у нього побувала Юлія Солнцева.

• Микола Платонович ознайомив Гонча-
ра з п’єсою польського драматурга, у якого 
поляки зображені однокрилими створіння-
ми: “Ні люди, ні птахи! – відгукнеться про цей 
твір Гончар і назве його новітнім міфом. – І, 
щоб злетіти вгору, їм доводиться єднатися в 
пари, тобто лише любов здатна дати таким 
однокрилим крила, політ!” [3 червня 1981].

• Бажана непокоїть, що талановита 
молодь, здобувши в Україні освіту, за-
живши тут слави, шани, тікає потім до 
Ленінграда, Москви, забуває про вірність 
обов’язкові перед своїм народом та його 
культурою [9 серпня 1983].

• Гончар із цікавістю вислухав оповідь 
поета Бажана та драматурга Корнійчука про 
їх театральну молодість. Відомо, що Мико-
ла Платонович колись керував Уманським, 
а Олександр Євдокимович Христинівським 
любительським театром. Колективи, які вони 
очолювали, мали свої традиції, смаки й упо-
добання. Уманські актори віддавали перевагу 
Генріхові Ібсену, а христинівські – Маркові 
Кропивницькому. Комічні історії, які тра-
пилися з Корнійчуком, Олесь Терентійович 
детально зафіксував, як тільки-но від нього 
пішли зимового вечора 1953 року поважні 
гості – колишній “вождь уманського футу-
ризму” Бажан і шанувальник українського 
класичного мистецтва Корнійчук: 

“Був керівник духового оркестру Забі-
гайло. Корнійчук-режисер найняв його за 8 
мільярдів грати увечері. Хуга, заметіль, тріс-
кучий мороз, скликають молодь до клубу. 12 
маршів врізав Забігайло на тріскучому морозі 
біля клубу, але вечір таки зірвався. Корнійчу-
ку ніде взяти 8 мільярдів. Тому Забігайло по-
дав у суд.

– Утік я від нього на робфак і став, таким 
чином, драматургом.

Потім, після війни чи в 44-му році, їду-
чи по Україні, заїхали Бажан і Корнійчук в 
Умань. Один – зам. прем’єра, другий – міністр 
закордонних справ. Сіли в першому ряду. І 
ось з оркестру піднімається Забігайло.

Бажан каже, що “Сашко зблід, побачив-
ши свого кредитора! 8 мільярдів!!!”.

Ще розповідає (Корнійчук):
– Ставив якусь російську п’єсу. Треба ві-

зитку (вечірній одяг. – М. С.). На всю Хрис-
тинівку ні в кого нема. Лише в одного єврея. 
З трудом позичив той, за що отримав контра-
марку.

І ось виходить у візитці широкоплечий 
машиніст на сцену. Перед тим наказав йому 
Корнійчук:

– Бережи візитку, бо вона ветха, в скрині 
перепріла.

Той берігся, а як ввійшов у раж, розпра-
вив плечі – і візитка через усю спину трісну-
ла” [26 лютого 1953].

Олесь Гончар, виповідаючи свою повагу 
Бажанові, зауважує, що знаходив надійну 
підтримку й потужний стимул до майбут-
ньої праці в позитивній оцінці цим видатним 
поетом його романів та публіцистичних до-
сліджень. Як видно із щоденників, Микола 
Платонович пильно стежив за мистецьким 
ростом свого колеги, не пропускав нагоди 
привітати його з черговою духовною пере-
могою. Як тільки-но вийшов у “Вітчизні” ро-
ман “Подорож до Мадонни” (“Твоя зоря”), 
Бажан висловив своє захоплення твором 
[19 січня 1980], події якого, за його цікави-
ми спостереженнями, розвиваються у ве-
ликих просторах і великих часах. Вони не 
стихійні, а оперті на могутні образи Кирила 
Заболотного й Романа Винника. Ці думки 
знайшли своє логічне продовження в статті 
Бажана “Слово, напоєне світлом”. Микола 
Платонович був щирим, коли поздоровив 
Гончара з виступом на засіданні, присвяче-
ному 1500-річчю Києва, і подякував йому, 
що говорив про нашу історію “з людською 
і національною гідністю” [31 травня 1982]. 
Зігріла душу Олеся Терентійовича поетова 
похвала за теплу й змістовну промову на 
літературному вечорі з нагоди 80-літнього 
ювілею Юрія Яновського [22 травня 1982]. 

В окремий діарійний сюжет можна 
об’єднати багаторічні квітневі записи про 
день народження Олеся Гончара. Вони на-
повнені не самомилуванням чи самозакоха-
ністю, а роздумами про перейдений творчий 
шлях, про людей, із якими доводилося ділити 
радість і горе, які допомагали долати пере-
шкоди. Серед тих, кого запрошував до себе 
іменинник, обов’язково були Ніна Володи-
мирівна та Микола Платонович Бажани. До 
речі, на невеселому 50-літньому ювілеї, який 
став початком “соборної кампанії”, голову-
вав Микола Платонович. До цієї дати в “Ли-
тературной газете” вийшла його стаття, у 
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якій “Собор” потрактовано як великий успіх 
митця [13, 1968, 3 квітня].

Долучився Бажан і до святкування 60-
літнього ювілею Гончара. “Вечір у консерва-
торії, – занотовано 4 квітня 1978 року. – Хоч 
ювілейна комісія (на чолі з Козаченком) ро-
била все, щоб вечір оказенити й засушити, 
цього, на щастя, не сталося. Все тут бурхало 
емоціями, променилося, хвилювало. Верши-
ною вечора був виступ Бажана, який прочитав 
вірша-посвяту, а перед тим сказав: “Наш на-
ціональний скарб – це ви…”. На тому дійстві 
до іменинника з вітальним словом зверталося 
багато людей: письменники Павло Загребель-
ний, Юрій Збанацький, Борис Олійник, Сергій 
Баруздін, міністр культури України Сергій 
Безклубенко, академік Іван Білодід. Олеся Те-
рентійовича, проте, найбільше вразив виступ 
Миколи Платоновича. Через хворобу Бажан 
не був присутнім на післяювілейному зібран-
ні, що відбулося 28 квітня 1978 року, на якому 
Гончарові вручали Зірку Героя Соціалістичної 
Праці. Поет, дізнавшись, що її “пригвинчував 
<…> до борта піджака” головний цькувач 
“Собору” Ватченко, не втримався й подзво-
нив Олесеві Терентійовичу, іронічно заявив-
ши: “Дав би 5 крб., щоб побачити, як Ви ло-
бизалися з президентом…” [29 квітня 1978]. 
Йому, мабуть, як багатьом іншим, уявилося, 
що колишній дніпропетровський бос не Зірку 
чіпляв, а серце викручував з автора роману. 
Сам Гончар сприйняв усе це спокійно. “Пре-
зидент є президентом, – запише він наступно-
го дня в щоденниках, – якщо вже його обра-
ли <…>, я не почуваю до нього ворожості… 
Я таки не злопам’ятний”. Шкода, що Микола 
Платонович не почув і не відгукнувся на ви-
ступ Гончара, який зворушливо сприйняли 
присутні на тому дійстві. Олесь Терентійович 
гордий і радий із того, що в урочисті хвили-
ни виголосив важливі для нього думки, де є й 
така: “Почуттям особливої вдячності сповне-
ний зараз я до рідного народу, бо ж це він дав 
мені частку своєї творчої сили, дав мені своє 
Слово, свої духовні скарби (коли говорив це 
на трибуні – якраз уявлявся мені силует со-
бору), це ж він, народ український, збагатив 
мене своїми думами і хвилюваннями, це він 
наснажив мої книги своїм великим, чесним і 
героїчним життям” [там само].

А ось зроблений через 2 роки запис про 
ще один день народження Гончара: “Були в 
нас із нагоди іменин Бажани, Драчі, Загре-
бельні, Коротичі, Мушкетик, Дмитерко, а 
з Москви – Марков і Верченко (вони тут у 
відрядженні). 

Багато й розумно говорилося.
А ввечері вийшли до Володимирського 

собору, саме люди виходять з вогнями: це ж 
чистий четвер! Який величний обряд! Безліч 
людей із собору розтікаються в темряву, і ко-
жен вогник несе – вогонь своєї душі! Люди, 
що не втратили духовності” [3 квітня 1980].

Про Бажана мовлено і в нотатці, датова-
ній 3 квітня 1982 року, але вже в іншому кон-
тексті: “<…> День, що про нього першим на-
гадали телеграми від читачів.

Не забули й друзі. Телефон не вмовкає.
А увечері – в дорогу. Їду на Лен. комітет, 

голосувати. Хочу, щоб Микола Платонович 
таки дістав те, що він заслужив багаторічною 
працею на ниві культури”. 

Через п’ять днів – 8 квітня – Олесь Те-
рентійович повідомляє, що Бажана одно-
стайно обрано лауреатом Ленінської пре-
мії. І це заслужено, бо “достойний, якщо 
брати все в цілому, починаючи з ранніх по-
езій…” [5 серпня 1983]. 

До 65-літнього ювілею Олеся Гончара 
Бажан підготував дослідження з чудовою на-
звою – “Слово, напоєне світлом”. У сам день 
народження на київській квартирі письмен-
ника зібралося добірне товариство: Дмитро 
Гнатюк, Павло Загребельний, Володимир 
Канівець, Василь Бережний із дружинами, 
Юрій Мушкетик. Телевізія передала “За мить 
щастя” в чудовому виконанні Ніли Крюкової, 
присутніх порадував своїм прекрасним співом 
Дмитро Михайлович, майстерно виконавши 
“Чом, чом, земле моя…”, “Сміються, плачуть 
солов’ї” і “Многая літа…”. Мабуть, найдо-
рожчим подарунком для Олеся Терентійови-
ча були навіть не троянди, які йому привезли 
степовики літаком із Херсона, а сигнальний 
примірник “Вибраного” у двох томах з перед-
мовою Миколи Платоновича. Книги приніс і 
вручив іменинникові тодішній директор ви-
давництва “Дніпро” Олександр Бандура. Вар-
то зупинитися на цій статті Бажана, яка, від-
разу треба сказати, заслуговує похвали. У ній 
різноаспектно схарактеризовано прозовий 
набуток Олеся Гончара загалом і з дивовиж-
ною інтелектуальною наснаженістю проана-
лізовано чотири романи – “Людина і зброя”, 
“Циклон”, “Тронка”, “Твоя зоря”, що ввійшли 
до двотомника. Оригінальність праці полягає 
в тому, що в ній зроблено спробу – і досить 
успішну – поглянути на зображувані Гонча-
ром події, його героїв крізь призму світла – 
цього дивовижного і благородного вияву ма-
терії. У його промінні дослідник Бажан зримо 
бачить великий дім, що розкриває анфіладу 

Ñòîð³íêè ìàéáóòíüî¿ êíèãè



173

високих і красивих зал, у яких живе “Людина, 
ота людина, що її девізом обрав Гончар сло-
ва: «Я – людина! Живу для любові, для твор-
чості!»” [3, с. 37]. На думку Миколи Платоно-
вича, автор романів не просто майстер слова, 
а “художник світла, його <…> зображувач 
і поет”, який закохано й уважно простежує 
<…> промені, що пронизують людські істо-
ти, що оживляють природу, що ринуть крізь 
космос” [3, с. 87]. Ґрунтовно заглиблюючись 
у кожен із романів, Бажан намагається зна-
йти органічний зв’язок між ними. Він, за його 
твердим переконанням, насамперед у пото-
ці поколінь, у бутті духовно багатих і ницих 
людей, які їх уособлюють. Цей дослідник, на 
відміну від інших літературознавців, не шукає 
у творах автобіографічної протокольності 
й твердо стоїть на своєму: так правдиво від-
творити події може лише той, хто на собі 
відчув дух давноминулих поразок і перемог, 
скорбот та надій і добре уявляє широкі го-
ризонти сьогодення, близького і далекого 
майбутнього. Хвилі Гончарової прози, за об-
разним висловом Бажана, течуть музично, у 
них відчутна народна мелодія. “Чисте і широ-
ке море української мови блискоче в ритмах 
цих хвиль, сяє, чарує, виграє. Оповідь то за-
бурунить тужно і клично, то потече хвиляс-
тим речитативом, то зблисне скриком радос-
ті чи гніву, то забринить успіхом або ніжним 
освідченням” [3, с. 45]. Ця вишукана, смілива 
метафора розкриває велич слова Олеся Гон-
чара – не просто самобутнього письменника, 
а одного з найвидатніших творців сучасної 
літератури.

Олесь Гончар так само теплим словом 
підтримував Миколу Бажана, підбадьорював 
на схилі літ, коли той скаржився на страшну 
річ – старість і був у розпачі, не знаючи, як 
із нею боротися, як їй не піддаватися. Так 
трапилося, що своє 75-річчя Микола Плато-
нович зустрічав не в Києві, а в якомусь ака-
демічному санаторії під Москвою. Гончарове 
вітання – від душі – полетіло й туди: “Доро-
гого юбиляра Миколу Платоновича, нашу 
славу, нашу гордость, поздравляю от всей 
души. Новых сил Вам на многие годы, сил 
творческих, плодоносящих. Обнимаю. Ваш 
Олесь Гончар” [18, фонд 535, оп. 1, спр. 925]. 
Це був останній прижиттєвий ювілей Бажа-
на. Він його не збирався відзначати, а коли 
повернувся “із пущ Підмосков’я”, змінив своє 
рішення, відчуваючи, певне, що не дотягне до 
поважнішої дати – вісімдесятиліття. На свят-
ковій вечері був надто красномовним, щедро 
обдаровував вишуканими літературними 

компліментами всіх гостей: Голованівських, 
Дмитерків, Новиченка, Павличка, Загре-
бельних, Драчів, Полянкерів, Анну Смолич і, 
звісно ж, Гончарів. Такий Бажанів реверанс 
не дуже сподобався Олесеві Терентійовичу, 
йому чомусь учувалась нещирість чи неповна 
щирість у пишних словах господаря застілля. 
“<…> не піддавайся цьому відчуттю, будь 
великодушним” [27 жовтня 1979], – наказу-
вав того дня собі Гончар. Ніхто з присутніх 
не помітив його невдоволення. До імперати-
вів “Будь великодушним!”, “Умій прощати!” 
Олесь Терентійович удавався частенько, і це 
допомагало йому вгамовувати пристрасті, 
приймати виважені рішення, об’єктивно ці-
нувати людей і їх вчинки, не упереджено, а з 
розумінням, сприймати виписані побратима-
ми по перу людські долі.

Видатні українські письменники Олесь 
Гончар і Микола Бажан  належать до тих 
динамічних фігур, які часто не сприймали 
нав’язувані партійною системою суспільству 
погляди, опозиціонували себе їм, перекон-
ливо й послідовно доводили власну правоту, 
хоч нерідко й потерпали від цього. Природно, 
що між ними могли виникати непорозумін-
ня, вони часто дискутували між собою, на-
віть розчаровувалися один в одному. Однак 
це лише епізоди у взаєминах. Здебільшого ці 
двоє митців і громадських діячів були одно-
думцями, обирали спільну стратегію й такти-
ку. Стосовно розбіжностей, то ті з’явилися 
на самому початку їх спілкування. Пригадай-
мо “космополітичний” пленум Спілки пись-
менників України 1949 року. На ньому мо-
лодий прозаїк Гончар покритикував або, як 
він сам записав у щоденниках 16 липня 1994 
року, “під гарячу руку зачепив” Бажана за 
те, що потурав редакторові “Вітчизни” Євге-
ну Адельгеймові. Цього літературознавця він 
називав “найчорнішою постаттю серед кос-
мополітів”, страшнішим навіть за Стебуна, 
який повновладно порядкував у Спілці, чи 
Санова-Смульсона, котрий майже прибрав 
до своїх рук “Літературну Україну”. Гончар 
закликав Миколу Платоновича розплющити 
очі, вийти з гіпнозу, у який його ввів цей “мах-
ровий, досвідчений організатор і натхненник 
антипатріотичної групи” [11, 1949, 10 берез-
ня]. Не зайва в цьому контексті така деталь: 
Гончар не торкнув тоді творчості Бажана, а 
Микола Платонович без амбіцій сприйняв 
критику автора, навіть визнав її справедли-
вою наступного дня в Спілці на партійному 
бюро. “Зачепив” Олесь Терентійович на тому 
письменницькому зібранні не лише Бажана, 
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а й усю критику, звинуватив її в хронічному 
відставанні від життя. Поступ у літературі й 
літературній критиці, на його погляд, гальму-
ють стебуни, адельгейми, санови-смульсони 
та їм подібні. Згадуючи той пленум, Гончар 
і через 45 літ заперечить його антиєврейську 
спрямованість: була це скоріше достойна від-
повідь на ту великого розмаху сваволю, яку 
вчинив проти української літератури за два 
роки перед тим “кат нашого народу” [7 липня 
1988] Каганович та його посіпаки, був це ви-
мушений захист проти справжніх погромів, 
учинених підручними Лазаря Мойсейовича 
стебунами та сановими [16 липня 1994]. Ця 
думка не потребує коментарів. Її посилює ще 
одна важлива теза Гончара: на тому зібранні 
чесних єврейських письменників – Кацнель-
сона, Полянкера – ніхто й ні в чому не зви-
нуватив, навіть словом не образив. “<…> і 
Первомайського пощадили, – сказано в що-
денниках, – хоч він перед тим, виступаючи 
проти Рильського, був найжорстокіший…” 
[там само]. 

Олесь Гончар докоряє Бажанові, що 
зрадив свого найкращого друга Юрія Янов-
ського; конфліктував із Петром Панчем; ра-
зом із Савою Голованіським цькував Андрія 
Малишка… “<…> все це, – цитуємо запис 
від 3 жовтня 1994 року, – якось в один недо-
брий ряд кладеться”. Траплялося навіть, що 
Олесь Терентійович зовсім зневірявся в Ми-
колі Платоновичу. Підтверджують це такі 
два промовисті щоденникові записи, датова-
ні різними десятиліттями – середина 1960-х 
і початок 1980-х рр.: “Мав рацію Довженко: 
Бажан (буває. – В. Г.) людиною нещирою. 
Досить тільки глянути на його “дружбу” з 
Єніним, Ю. Н-ою, Шумським… Доки вони 
при владі, доти й Б. при них. Чому він такий? 
Навіщо це йому?” [25 серпня 1965]; “Такі бу-
вають часом ці Б-ни! Доки в них скрута якась, 
ще вони люди як люди; а тільки заблагополу-
чилось, тільки акції старого пішли вгору, так 
і випирає пиха…” [27 вересня 1982].

Автора щоденників дратувало й те, що Ба-
жан бував боягузливим, хитрим, навіть дво-
ликим. Конкретніше про це: коли на засіданні 
Толстовського комітету, який очолював Гон-
чар, вирішувалося питання, якою мовою ма-
ють виголошуватися доповіді, Микола Пла-
тонович ні на гріш не виявив мужності, ніби 
проковтнув язик, “тільки мімікою подавав 
якісь знаки, підморгуванням запевняв, який 
він патріот” [27 серпня 1978]. Напередодні 
урочистостей із нагоди 150-річчя від дня на-
родження Льва Толстого Бажан поводив-

ся зовсім по-іншому: страх десь подівся, він 
безцеремонно вдався до інтриг, влаштувавши 
разом із Іваном Драчем допит Олесеві Терен-
тійовичу про мову – українську чи російську – 
заходу, на що той із невластивою йому різкіс-
тю відповів: “Підете й послухаєте…”. Микола 
Платонович довго не міг отямитись від такої 
неочікуваної для нього реакції з боку Олеся 
Терентійовича, вважав, що той його смер-
тельно образив. Цей інцидент нічого не вар-
тий порівняно з самим дійством, яке пройшло 
чудово, на одному подихові, з тим, що циніч-
не намагання чиновників вигнати українську 
мову з ювілейного вечора в оперному театрі 
Києва було достойно зневажене. І все це – за-
вдяки старанням, наполегливості, рішучості 
голови комітету, який, до того ж, виголосив 
гарне вступне слово. Він, використавши на 
перший погляд простий, а як насправді, то 
вагомий аргумент – геніального Льва Толсто-
го вшановує Україна, а не Росія, отже, слова 
величі й шани мають звучати українською, – 
переконав авторитетного літературознавця 
Ніну Крутикову виступати по-українському. 
Ніна Євгенівна стала тоді в один ряд з іншими 
доповідачами – Борисом Олійником, Іваном 
Драчем, Віталієм Коротичем, Павлом Загре-
бельним, що принесло великий успіх і велику 
перемогу, про які в щоденниках сказано таке: 
“Ні, родники не висохли. Джерела живуть!” 
[28 серпня 1978].

Микола Бажан негативно фігурує в діа-
рійному записі від 16 липня 1983 року, сюжет 
якого – розмірковування автора “Собору” над 
фільмом про себе (“Сторінки творчості Оле-
ся Гончара”), який 15 липня українське теле-
бачення демонструвало у вечірній програмі. 
Враження Олеся Терентійовича, що трапля-
лося з цим митцем лише коли-не-коли, ніби-
то позитивне. На його думку, душею стрічки 
стали письменники Євген Гуцало, В’ячеслав 
Медвідь, Юрій Тарнавський, Степан Пушик, 
які “розумно, інтелігентно говорили про своє 
сприйняття “Прапороносців”. Про Бажана 
мовлено з сарказмом, замішаним на артистиз-
мі. Миколі Платоновичу фільм був не до сма-
ку, бо, бачте, автора поетичної прози подали 
недостатньо поетично, якось нелірично. Та й 
говорили про видатного майстра слова зде-
більшого молоді прозаїки, яких мало знають, 
отже, й не прислухаються до них. Гончар лег-
ко розгадав причини Бажанових “кривлянь”: 
телевізійники обійшли “старого”. А йому 
хотілося засвітитися на екрані, прочитати 
вірш із посвятою авторові “Прапороносців”, 
“Тронки”, “Собору”. Ця критика роздратува-
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ла Олеся Терентійовича, і він, мабуть, з до-
сади чи гніву назвав вірш-присвяту, за який 
колись був вдячний, “сумнівною похвалою 
про бузок і каску”. Ця сцена – типовий зра-
зок поширених у середовищі митців дискусій, 
сварок, конфліктів, породжених не розумом, 
не добрими намірами, а емоціями, на які на-
шаровуються ще й заздрощі. Та ліпше проци-
туємо Бажанову поезію на честь Гончара:

Зіниці смерті стежили за Вами
Прицілами, злобливим зором лінз,
І друзі падали, й ревли димучі ями,
І обрії, немов рвучкі кардіограми,
То зводилися сторч, то повертались вниз.
Ви йшли по згарищах, вповзали в

чорні вирви,
І вимах вибухів Вам обпікав лице.
В пожеж і битв огненнокрутний вир Ви
Ступали, – і навік запам’ятали це.
Дотіль немислиме, воно ввійшло у пам’ять,
Страшне, розгніване, величне і святе, – 
Саможертовність діл, і тіл криваве рам’я,
І жар, і жах того, чим досі ще сните.
Так, серце й пам’ять стали важчі й дужчі,
Та стали і чутливіші вони,
І віру в людяність, у радощі грядущі
Ви винесли, як святощі, з війни.
Життя й весна землі. Життя й краса

людини.
Її достойність, прагнення, любов, – 
Таке все різне і таке єдине 
В мільйонах душ, у многозвуччі мов!
Священне море мови омиває
Затоки роздуму й любові береги.
Немає спокою. Переситу немає
Для творчої життєвої жаги.
Весна людей. Назустріч їй несіть
Свої слова, дар мужності і ласки, – 
Бузку розквітлу тріумфальну віть
В суворій чаші фронтової каски.

Не можна поминути ще одного неорди-
нарного епізоду із взаємин Олеся Гончара та 
Миколи Бажана, що стався напередодні Ново-
го, 1974, року. Микола Платонович, “зніяко-
вілий, знівечений, якийсь ніби розчавлений”, 
під час прогулянки в Кончі провів “виховну 
роботу” з автором “Собору”: порадив йому 
десь там сказати слівце про свій твір, однією-
двома фразами виправдатися в якомусь но-
ворічному інтерв’ю, визнати слушність пар-
тійної критики, “щоб не було враження, що 
затявся… Навпаки – що зважив…” [4 січня 
1974]. Помітно було, що поет робив це з доб-
рим наміром, намагався застерегти Олеся 
Терентійовича від нових ударів, які тому го-
тувала щербицько-ватченківська мафія перед 

формуванням списків на депутатство. Бажан 
виходив на відверту, неприємну для обох 
розмову ще й із таких мотивів: “Я вже старий, 
мені вже недовго жити”, “Хтось має підтри-
мувати нашу зміну”, “Молодь чекає сильного 
Гончарового плеча”. Гончар, добре вивчивши 
свого сусіда за стільки років, розумів, що той 
не зважився б сам на таку цинічну агітацію, 
бо знав як ніхто, скільки довелося натер-
пітися авторові за роман. Найболючішим, 
найдосаднішим, найнеприємнішим для Оле-
ся Терентійовича було те, що “старий поет, 
поважна людина” взявся виконувати партій-
не завдання головного комуніста України. 
Микола Платонович, чесний, інтелігентний 
чоловік, не вмів брехати, тому й зізнався, що 
мав розмову з Володимиром Васильовичем, 
який сказав йому, що дуже опікується Гон-
чаром, цінує його як чесного, принципового 
письменника й хоче, аби він став депутатом. 
“…хай не впирається, – передає настанову 
Щербицького Бажан, – хай хоч де-небудь… 
Я хочу йому допомогти, а без цього… Ось 
уже починаємо формувати списки на депу-
татство… І, звичайно ж, знов це питання по-
стане (про “Собор”)…”: першому секретареві 
ЦК КПУ торгашество-міньбу – “Собор” або 
депутатство – підсунув “слинявий україно-
жер” [24 жовтня 1979] Мільман [Маланчук], 
до якого в Олеся Терентійовича було своє 
ставлення і свої рахунки. Автор щоденників 
ніяк не може збагнути одного – скільки його 
ще будуть цькувати: “П’ять років минуло. 
Три книжки вийшло після “Собору”, всі оці-
нені позитивно. І ще писав статті в [нрзб.], в 
Америку їздив, по суті, виконував партійне 
доручення… І цього всього мало? Ще треба 
– через п’ять років – визнати Шамотине об-
пльовування “Собору”?.. І не соромляться 
мені це пропонувати!” [4 січня 1974]. 

Стріли свого гніву ображений і роздра-
тований Гончар переносить із Бажана на іні-
ціаторів покаянного спектаклю, у яких немає 
ні сорому, ні совісті, які ось уже скільки років 
принижують, ламають, грабують у найсвя-
тішому, домагаються “маніакальною, тупою 
впертістю” покути. Не міг знервований Гон-
чар не згадати в ті хвилини про багатолітню 
підтримку Миколи Платоновича, про надру-
ковану в “Литературной газете” вже згадува-
ну статтю, присвячену “Собору”, у якій твір 
названо високохудожнім багатоплановим 
епічним полотном, герої котрого живуть не 
у вимріяній ідилічній декоративності, а в ре-
альних умовах, у тій складності людського 
буття, що примушує “звучати всю клавіатуру 
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почуттів не лише на мажорний лад” [12, 1968, 
3 квітня]. Не забув він і того, що ця оцінка 
контрастувала з тією, яку дала твору партій-
на критика, що поет Бажан мав клопіт із вла-
дою. У підготовленому відділом пропаганди й 
агітації та відділом культури ЦК КП України 
огляді “Про роман Гончара «Собор»” згада-
но недобрим словом і Миколу Бажана. Його, 
як і інших літературознавців – Володимира 
П’янова, Леоніда Новиченка, Семена Ша-
ховського, Віктора Іванисенка, Олеся Лупія, 
Маргариту Малиновську, звинувачено в тому, 
що не сказав відверто й по-партійному прин-
ципово про затьмарення твору в багатьох 
місцях похмурими тонами, про віднесення на 
задній план основних проблем і вирізнення 
другорядних деталей, про спотворення со-
ціальної картини. Виділені недоліки, читаємо 
висновки цього партійного документа, адре-
сованого ЦК КП України, згубно позначи-
лися на “Соборі”: знизилося його політичне 
звучання, утратилася художня цінність [19, 
с. 488–496]. Розкритикував Миколу Бажана і 
секретар ЦК Компартії України Федір Овча-
ренко: не розібрався, мовляв, як належить із 
романом, увів в оману читачів і самого Олеся 
Терентійовича, обчіпляв невдалий твір неза-
служеними високими епітетами [19, с. 496–
497]. Микола Платонович не змінив своїх по-
глядів, не приєднався до хулителів “Собору”. 
Намагання схилити Гончара до каяння – це 
якісь хвилинні слабкості його, скоріше, побо-
ювання за майбутнє української літератури, 
за людей, у чиїх руках була її доля. Першим 
серед них Бажан бачив Гончара, тому й виби-
рав менше зло. За прогнозами Миколи Пла-
тоновича, визнання Олесем Терентійовичем 
своїх помилок уможливить його подальшу 
активну діяльність, спрямовану на зміцнення 
нашої культури, українського красного пись-
менства, на розквіт рідної мови.

Таким чином, Микола Бажан у щоден-
никовій версії Олеся Гончара, з одного боку, 
небезгрішна людина, якоюсь мірою жертва 
суперечливої доби, у яку їй випало жити, а з 
іншого – справжній інтелектуал, довершений 
у своєму вияві інтелігент, дивовижний будів-
ничий української культури, подвижник ака-
демічної науки, просто працелюб винятко-
вої сумлінності, який “<…> стільки зробив! 
І з таким умінням, з таким розмахом…” [9 
жовтня 1979], до зухвалості талановитий ми-
тець, котрого без анінайменших застережень 
та вагань можна віднести до плеяди наших 
найбільших поетів двадцятих літ [30 травня 
1984], до найдостойніших художників сло-

ва “Недостріляного Відродження”. Що ж до 
Бажанових помилок, то вони розсіюються, 
знесилюються, тьмяніють під потужною дією 
духовного світла, яке навсібіч випромінює 
вартий захвату доробок Майстра, того світ-
ла, яке він до шаленства любив і в його тепло-
му та чистому промінні прагнув знайти й ви-
яскравити всіх тих, про кого писав (з-поміж 
них на почесному місці – Олесь Гончар), кого 
знав, кого любив і навіть кого зневажав. А 
ще Микола Бажан, як і Павло Тичина, спо-
кутав допущені гріхи перед друзями, коле-
гами, однодумцями своїм земним життям, 
упевнена хода якого й після смерті поета не 
перепинялася: вона вільно й розмірено пуль-
сує, а за потреби – вирує, обов’язково очища-
ючи від скверни, інтелектуально зміцнюючи, 
умудряючи нащадків, яким Микола Платоно-
вич Бажан, видатний письменник і активний 
громадський діяч ХХ століття, вірно служив 
у сподіванні, що прийдешні покоління ніколи 
не повторюватимуть помилок своїх попере-
дників, учитимуться на їх досвіді й готувати-
муть собі надійних наступників.
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Павло Стороженко 

ЯК Я НЕ НАВЧИВСЯ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
В ОЛЕКСАНДРА КОВІНЬКИ

О лександр Іванович був рідним сином 
свого часу: коли в українських селах 

двері запирали на кілочок, передусім ба-
жаючи показати, що хазяїна немає вдома, 
коли в селянських родинах діти зверталися 
до батьків на “Ви”, коли зауваження стар-
ших людей сприймалися чужими дітьми 
всерйоз, а не викликали нахабного пащеку-
вання у відповідь…

Острівці й архіпелаги такої народної 
культури ще існували й по війні. Хоч їх все 
наполегливіше  розмивало прогресивне “ти-
кання”, інтернаціональне змішування племен 
і народів, у якому чомусь зникало все краще, 
притаманне кожному зокрема, а спливало 
гірше – пиятика, лайка, грубість.

Олександр Іванович був “носієм” такої 
звичаєвої культури, і це було помітно на тлі 
молодшого, міського, напівзросійщеного по-
коління, яке ще пам’ятало своє коріння, але 
вже вважало, що прогрес безповоротно пі-
шов у протилежному напрямку.

Я працював тоді (наприкінці 70-х – на по-
чатку 80-х рр. минулого століття) завідува-
чем відділу листів і фейлетону полтавської 
обласної молодіжної газети “Комсомолець 
Полтавщини”. Мене мотало по області: їз-
див за скаргами трудящих, вишукував фей-
летонні прецеденти, захлинався в дев’ятому 
валу читацьких листів… Бо на той час, за 
положенням, на них треба було реагувати 
– перевіряти і відповідати. Варто згадати, 
що наклад молодіжної газети був великий, 
у деякі роки переходив за 120 тисяч при-
мірників і, відповідно, “провокував” жваве 
листування… Серед цієї журналістської ме-
тушні я намагався “організувати” коли-не-
коли паузу – щоб бодай трішки заспокоїти-
ся і викресати творче горіння. Мене все не 
полишали літературні амбіції.

Така була обстановка. У неї вряди-годи 
“втручався” Олександр Іванович. …У редак-
ційному коридорі чулися важкі повільні кро-

ки. “Ковінька йде”, 
– зазначав котрийсь  
із колег. Не знаю, чи 
робив він візит ввіч-
ливості до головного 
редактора. Мабуть, 
ні. Заходив прямо до 
мене, бо за розподі-
лом обов’язків я реда-
гував сатиру і гумор 
та й сам вправлявся в 
цих жанрах. Рукопис  
вручав безпосередньо 
мені.

– Здрастуйте! – і 
клав на стіл оповіда-
ння чи фейлетон.

Рукописи Олександра Івановича були 
завжди дуже акуратні, підготовлені згідно з 
видавничими нормами: тільки – перший при-
мірник, ширина берегів (тобто неправильною 
російською – полів) – стандартна, відстань 
між рядками – теж, жодної незрозумілої 
правки… Напевне, таким чином виявлялося 
його поважливе ставлення до роботи колеги, 
якому доводиться перелопачувати гори лис-
тів і дописів, часто підготовлених недбало, 
написаних малозрозумілим почерком. Та й 
сам Ковінька колись варився в редакційно-
му казані, працюючи в обласній газеті “Зоря 
Полтавщини”. Мабуть, співчував…

Власне, Олександр Іванович приходив 
у відділ, який вів рубрику імені його імені, 
– “Вишневу Ковіньку”. Вона була призначе-
на для сатири і гумору. Назву рубрики  ра-
зом спородили мій попередник на посаді за-
ввідділу Тарас Нікітін і головний редактор 
обласної “молодіжки” Павло Клименко. У 
назві, на думку багатьох журналістів, було 
вдало поєднано прізвища двох відомих укра-
їнських сатириків – Остапа Вишні й Олексан-
дра Ковіньки. Разом із тим у найменуванні 
було щось замашне й нібито дошкульне для 

О. І. Ковінька
(14.01.1900–25.07.1985)
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різного роду недоліків та антагоністів “пра-
вильного соціалістичного способу життя”. 

Рубрика користувалася величезною по-
пулярністю в читачів, і надрукуватися тут 
було неабияким досягненням для позаштат-
них авторів. Та й київські письменники не 
гребували співпрацею з провінційним видан-
ням. Варто згадати: гонорари тоді платили 
скрізь. Інше питання – якої величини. 

Говорив Олександр Іванович повільно, 
спокійно, з плавними модуляціями. Його 
мова нагадувала полтавський ландшафт – пе-
реважно рівнинний, з нечастими пагорбами. 
Але попри, здавалося, брак темпераменту 
оповідача, Ковіньку любили слухати. На той 
час досить широко практикувалися виступи 
письменників перед трудовими колективами. 
І, крім обов’язкової ідеологічної складової, у 
цих зустрічах було багато корисного та ціка-
вого для обох сторін: творча інтелігенція кра-
ще розуміла естетичні запити публіки, кон-
тактувала з народом, продираючись думкою 
крізь “предписану” шкаралущу соцреалізму, 
а люди бачили перед собою живих митців, чиї 
твори полегшували їм працю й прикрашали 
дозвілля. Була ще одна корисність від таких 
зібрань – люди чули правильну українську 
мову, намагалися її наслідувати або  хоч не 
калічити.

Варто згадати, що на початку 80-х про-
цес зросійщення в Україні різко пожвавився, 
насамперед у шкільництві. Після прийняття 
відповідної постанови ЦК КПРС викладання 
російської мови в українських школах мето-
дично прирівняли до викладання іноземних 
мов, тобто класи стали ділити навпіл. Збіль-
шилася кількість учителів-русистів, вони 
працювали з меншою кількістю учнів, аніж 
колеги-“українці”, якість навчання росій-
ської, природно, стала вищою. Розмовляти 
українською у великих містах вже давно було 
не престижно. Тож це національне звирод-
ніння стало ширитися й на містечка, навіть 
села. Але в Полтаві, у районних центрах ще 
залишався широкий “масив” неперетравле-
ного братерською уніфікацією населення, 
яке вважало українську мову рідною, і хоч 
подеколи не вміло нею  правильно користу-
ватися, проте відчувало до мови синівський 
сентимент.

Я бував на виступах Олександра Ковінь-
ки. Його оповідання, гуморески і фейлетони 
з народного життя, як дореволюційного, так 
і за колгоспного ладу, читані неквапливою 
полтавською говіркою, публіка слухала дуже 
уважно, радо сміялася кожному смішному 

слову, дотепному народному вислову. Воче-
видь, Олександр Іванович любив такі слова, і 
ця любов, смакування їх, напевне, передава-
лися слухачам. Його довго не відпускали зі 
сцени чи трибуни…

Олександр Ковінька був популярний не 
тільки на Полтавщині. Його твори читали в 
усій Україні. Люди взагалі більше читали. 
Телебачення ще не пропонувало таких при-
ваб, як нині. Комп’ютери, чи електронно-
обчислювальні машини, розміром у при-
стойний котедж, ще були військовою 
таємницею і не призначалися для широкого 
вжитку. Народ був просто змушений чита-
ти найбільше в світі!..

Це я веду до того, що популярність Ко-
віньки була врахована в Києві, і одного разу 
головний редактор “молодіжки” Іван Бокий 
сказав, щоб я і Віктор Семеняка, теж фей-
летоніст, ішли до Олександра Івановича до-
дому: туди мають під’їхати київські “кіно-
шники”. Вони зніматимуть сюжет на тему: 
“Відомий гуморист Олександр Ковінька ді-
литься секретами творчої майстерності з мо-
лодими полтавськими колегами”. Запросили 
також Володю Дугара з Карлівки. Йти було 
недалеко, на паралельну вулицю – Зигіна. Ре-
дакція молодіжної газети була (поки не почи-
ла в Бозі) на Пушкіна, 115. Невдовзі “підтяг-
нувся” і Дугар… Очікуючи киян, ми встигли 
напитися чаю, люб’язно запропонованого 
дружиною Олександра Івановича, покурити 
на сходах і потеревенити про те про се…У бу-
денному житті Олександр Іванович був неба-
лакучий: думав щось своє, на запитання від-
повідав стисло. Його темперамент оповідача, 
мабуть, вповні реалізовувався на папері.

Нарешті подзвонили з редакції і дали 
“відбій”: у киян щось не склалося, вони не 
приїдуть, “кіна не буде”… Ми радо підхопи-
лися і розбіглись у справах. Бо немає нічого 
гіршого за нудне очікування. Так Олександр 
Іванович не зміг поділитися з нами – перед кі-
нокамерою – своїми творчими секретами.

1980 року у видавництві “Дніпро” великим  
накладом – 100 тис. примірників – вийшов 
друком двохтомник Олександра Ковіньки. 
Його відкривала гарна, тепла передмова, на-
писана головним редактором журналу “Пе-
рець” Федором Маківчуком. Мені зразу не 
спало на думку, але пізніше, рефлексуючи, 
повертаючись подумки до прочитаного і на-
писаного, – “дометикував”: у передмові, 
де йшлося про життєвий шлях Олександра 
Ковіньки, жодним словом не згадано його 
21-річну відсидку в сибірських таборах. Усі 
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українські літератори добре це знали. І хоч 
були вже не епохальні сталінські часи, а доба 
самовдоволеного глибокого застою, відкри-
то згадувати про репресії  остерігалися… Та 
хіба ж тільки він “сидів”! Остап Вишня, якого 
Ковінька вважав своїм учителем і наставни-
ком на літературній ниві, “відтягнув” у табо-
рах 10 років…

Сама зовнішність Олександра Івановича 
наводила на думку, що його добре пошар-
пало життя. Високий, кощавий, видно, за-
молоду сильний чоловік, він не мав на голові 
волосся. Брів, як таких, теж бракувало. “За-
лишилися” надбрівні дуги. Це було наслідком 
тривалої, нелікованої цинги. Хтось із “пер-
чан” якось згадав, що Ковіньці допомогли ви-
жити його почуття гумору і хист оповідача: 
він читав перед “зеками” свої гуморески, і це 
пом’якшувало життя – його берегли. Я засум-
нівався: “Він же писав українською…” – “А в 
таборах хто сидів!? Майже всуціль українці”. 

Таким чином, українізація, якою сталін-
ська пропаганда лякала у 20-х роках минуло-
го століття передовий радянський народ, від-
булася – в сибірських таборах!

Не треба бути літературним критиком, 
досить – уважним читачем, аби помітити, на-
скільки різниться  стиль українських пись-
менників до “посадки” і після неї. Я маю на 
увазі тих, хто вижив. Особливо це позначи-
лося на творчості сатириків і гумористів. І 
Остап Вишня, і Олександр Ковінька “до” – 
розкуті, гострі, сміливі у виборі тем, винахід-
ливі в доборі літературних форм… “Після” – 
всі ці якості переважно використовуються як 
зброя проти зовнішньополітичних противни-
ків комуністичного режиму. “Для домашньо-
го вжитку” залишилися гладкошерста сатира 
і безпечний гумор. Пізніше, в роки застою, 
було винайдено “компромісний” жанр – “Про 
хороше – веселенько”, у якому безкінечно 
експлуатувалося народне почуття гумору за 
допомогою так званих “смішних” слів.

Інколи по обласному радіо Олександр 
Іванович  схвально відгукувався про чергові 
мудрі рішення чи ініціативи першого секре-
таря обкому партії. І мені, мабуть, за самою 
своєю натурою не схильному до помпезнос-
ті й уславлень, думалося: “І навіщо це йому? 

Він достатньо популярний, щоб триматися 
осторонь…”. Утім, здогадувався: певно, його 
“організували”. Відмовитися тоді означало 
“стати в позу”, засвідчити опозиційність. А 
це було небезпечно. 

Мені зовсім не хочеться здаватися “сміли-
вим заднім числом”, а лише – принагідно під-
креслити трагедійність тих часів для всього 
велетенського народного організму, з якого 
регулярно – із середньовічною жорстокістю 
– зішкрібали інтелігентський шар. Не  прига-
даю, хто саме з новітніх західних філософів 
сказав: “Народ, у якого немає власної інтелі-
генції, не має майбутнього”. Я можу помиля-
тися щодо дослівної точності, але щодо смис-
лу – впевнений…

Мої зустрічі з Олександром Івановичем 
були епізодичні і мали переважно діловий 
характер. Ми були людьми різних поколінь, 
а “дружиться” краще зазвичай між ровесни-
ками. Так що “пригадувати” якусь близькість 
стосунків не можу і не хочу. Але один, так би 
мовити, приватний епізод згадати варто. 

Якось улітку 1982 року я надибав у своєму 
книжковому безладі двохтомник Олександра 
Івановича, який придбав раніше, і подумав: 
“Попрошу його підписати книжки на згадку. 
Все таки живий класик…”. Подзвонив. Він 
сказав: “Заходьте”. 

…Поклав перед ним книжки. Чекаю, що 
ж Олександр Іванович напише. Коли він за-
питує: “Як звуть вашу дружину?” Я подумав: 
“До чого тут дружина? Він її раз чи двічі ба-
чив, коли ми йшли вулицею…” 

– Олена Олександрівна…
Тоді він ламким почерком немолодої лю-

дини написав: “…Олені Олександрівні з лас-
кавою повагою і приємністю…”. 

Моя черга була другою, після жінки.
Чи здатні ми, сучасні кавалери, на таку 

джентельменську завбачливість? Залишаю це 
питання відкритим.

Згадуючи Олександра Івановича, я хочу 
поширити це запитання і на іншу царину: чи 
здатні ми, молодші і ще молодші журналісти й 
літератори, на таку відданість своєму важко-
му, погано оплачуваному і часом небезпечно-
му  ремеслу? Мені здається, що й це питання 
залишається відкритим. На  все наше життя.
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Ірина Діптан

УДК 94(477):341.1“16”

ДИПЛОМАТІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА: 
ВИТОКИ, СУТНІСТЬ, УРОКИ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ

У статті з’ясо-
вуються засади, сут-
ність, причини не-
вдач і прорахунків 
зовнішньополітич-
ної діяльності геть-
мана Пилипа Орлика. 

Ключові слова: васалітет, державність, 
євроінтеграція, конституція, полівасалі-
тет, протекторат, сюзеренітет.

Ц ього року відзначаємо вікопомну дату в 
історії розвою політико-правової думки 

українства – 300-ліття першої національної 
й уводночас першої писаної в Європі та сві-
ті Конституції. Повна назва означеного до-
кумента в перекладі сучасною українською 
мовою – “Правовий уклад та 
конституції прав і вольностей 
Війська Запорозького, укла-
дені між ясновельможним па-
ном Пилипом Орликом, ново-
обраним гетьманом Війська 
Запорозького, і генеральною 
старшиною, полковниками, а 
рівно ж і самим Військом За-
порозьким, схвалені обома 
сторонами і скріплені найяс-
нішим гетьманом на вільних 
виборах урочистою присягою 
року Божого 1710 квітня п’ятого дня у Бенде-
рах” [37, с. 105]. Однак звичними й рівноцін-
ними є дефініції: “Бендерська конституція”, 
“Пакти й конституції законів та вольностей 

Війська Запорозького”, “Конституція Пи-
липа Орлика”. Остання – за йменням геть-
мана в екзилі (принагідно зауважимо, що П. 
Орлик сам уклав більшу частину документа 
та здійснив його остаточну редакцію; у ви-
робленні окремих положень брали участь 
А. Войнаровський, К. Гордієнко, Д. Горлен-
ко, І. Ломиковський, Ф. Мирович, І. Макси-
мович, інші особи).

З огляду на значимість цього політико-
правового акту діяльність П. Орлика, зазви-
чай, розглядається в контексті його створення 
та змісту. А між тим з’ява й призначення “Пак-
тів…” мали не лише філософсько-юридичне, 
а й уповні конкретне історико-політичне 
підґрунтя. Політемігранти були впевнені, 
що за сприянням союзників повернуться в 

звільнену з-під московської 
зверхності Гетьманщину, де їх 
“Конституція…” матиме юри-
дичну силу. Відтак звернення 
до дипломатії П. Орлика, що 
була потужним важелем реа-
лізації стратегії мазепинців, є 
цілком обґрунтованим як у на-
уковому, так і в політичному 
аспектах.

Остання теза потре-
бує певного роз’яснення. 
Б. Крупницький, аналізую-

чи зовнішньополітичну діяльність гетьма-
на, підсумовував: “Тридцять років тримав 
Орлик українську справу в Європі в актив-
ному стані, а коли взяти до уваги його про-

 Безперечно, Орлик був видатним українським державником. 
На його прапорі була виписана незалежна й соборна Україна <…>. 
Це була спадщина, яку він перебрав від Мазепи і якій він зістався 

вірним ціле своє життя.
Б. Крупницький  [20, c. 382].
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довжувачів, сина з його співробітниками, то 
так було до кінця 50-х років ХVІІІ ст. Його 
енергійна, вперта та невтомна праця не мо-
гла залишитися без наслідків. Вона збере-
гла нам традиції, створила певні зв’язки з 
Європою. Ці традиції, хоч як запорошені 
порохом минулого, знову виходять наперед 
і дають ще раз нагоду вдумливому україн-
цеві задуматися над долею своєї батьківщи-
ни” [20, с. 383].

А замислитися політикам, керманичам 
новітньої України, є над чим! Зовнішньополі-
тичний курс держави необхідно максимально 
адаптувати до нового багатополярного світу, 
а отже, відмовитися від застарілого уявлення 
про єдиний центр сили, на який слід було б 
орієнтуватися. Тобто в умовах трансформа-
ції міжнародних відносин нового наповнення 
набуває концепція багатовекторності, визна-
чальним складником якої є стратегічний курс 
України – європейська інтеграція.

Задля успішної його реалізації доціль-
но здійснити ретроспективний аналіз євро-
інтеграційних устремлінь українства і, зо-
крема, за гетьманування Пилипа Орлика 
(1710–1742). Принагідно зауважимо, що, 
за визначенням В. Різниченка (1918), життя 
гетьмана – “се одна безперервна європеїзація 
українського питання, як питання державно-
міжнародного…” [32, с. 4].

У запропонованій розвідці спробуємо 
з’ясувати засади, зміст, чинники невдач і 
прорахунків зовнішньополітичної діяльності 
П.Орлика, “котрий своєю невтомною пра-
цею, своїми заходами спопуляризував в Єв-
ропі українську справу” [32, с. 43].

Передусім окреслимо найсуттєвіші 
риси зовнішньополітичної моделі Україн-
ського Гетьманату протягом другої полови-
ни ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Як стверджує 
Т. Чухліб, “вона полягала у пошуку кращо-
го протектора та дотриманні політики по-
лівасалітетної підлеглості по відношенню 
до регіонально наближених династичних 
та станово-представницьких дворів і ста-
вила за мету набуття більшої незалежності 
від системи монархічної влади у тогочасній 
Європі” [36, с. 423].

Із часу постання Козацької держави її 
гетьмани, з огляду на суперництво сильні-
ших сусідів, змушені були лавірувати поміж 
ними, відмовлятися від одного протектора-
сюзерена на користь іншого, забезпечую-
чи цим міжнародно-правову легітимність 
ранньомодерної України. Інколи козацькі 
керманичі визнавали залежність від кількох 

монархів одночасно, щоб убезпечити “Вій-
сько Запорозьке” від інкорпорації до інших 
державних утворень. “Так, гетьман Б. Хмель-
ницький протягом 1654–1657 рр. перебував у 
номінальній васальній залежності від москов-
ського царя й турецького султана та хотів здо-
бути трансільванський і шведський сюзерені-
тет. І. Виговський <…> спочатку підкорявся 
московському цареві й шведському королеві, 
а потім перейшов під протекторат польсько-
го короля й одночасно шукав захисту в ав-
стрійського імператора. Гетьман Ю. Хмель-
ницький був у московській залежності, яку в 
1660 р. обміняв на польську протекцію, піс-
ля чого хотів здобути захист турецького 
султана. Від 1663 р. лівобережний гетьман 
І. Брюховецький ревно дотримувався цар-
ської зверхності, але у 1668 р. вирішив при-
йняти османський протекторат. Майже так 
само діяв і його наступник Д. Ігнатович-
Многогрішний протягом 1669–1672 рр. Геть-
ман П. Дорошенко у 1669–1676 рр. визнав 
себе підлеглим щодо польського короля і ту-
рецького султана й завершив московською 
протекцією. І. Самойлович хоча й притриму-
вався протягом усього свого правління (1672–
1687 рр.) зверхності царя, але наприкінці 
гетьманування був звинувачений у “зраді” 
Москві. Гетьман І. Мазепа у 1687–1708 рр. пе-
ребував під скіпетром російських монархів, а 
потім польського та шведського королів. По-
слідовник його політики П. Орлик визнавав 
зверхність шведського короля і турецького 
султана, але у Конституції 1710 р. заклав по-
ложення про самостійне існування Козацької 
держави, адже до цього прагнули всі його по-
передники. Витоки такої поведінки основних 
творців міжнародної політики Гетьманату, – 
підсумовує Т. Чухліб, – слід шукати у прак-
тиці міждержавних стосунків даного регіону 
Європи на переломі середньовіччя та ранньо-
модерного часу” [36, с. 422–423].

Звернімося ж до суперечливої, багато-
гранної, довготривалої (понад три десяти-
ліття!) боротьби П. Орлика за українську 
державність.

По смерті І. Мазепи 22 вересня (2 жов-
тня) 1709 року серед українських емігрантів 
постало питання про його наступника. Об-
рання нового керманича було пов’язане з 
вирішенням іншої делікатної проблеми: хто 
володітиме спадком І. Мазепи – золотом, ко-
штовностями, грошима, клейнодами тощо, 
який включав не тільки приватне майно, а 
й військовий скарб. Найбільш відповідним 
претендентом здавався улюблений небіж 
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І. Мазепи – Андрій Войнаровський, який ви-
ховувався при дворі дядька, навчався на його 
кошти в Німеччині, був у складі гетьманського 
війська, пішов за своїм ясновельможним про-
тектором у вигнання. Та був він особою дещо 
легковажною, захоплювався світським жит-
тям і, зрештою, сам відмовився від претензій 
на гетьманство, що в умовах емігрантського 
життя обіцяло бути небезпечним і обтяжли-
вим, але – не від майна, скарбу І. Мазепи.

Не дивно, що П. Орлик дуже вагався, коли 
українські емігранти й Карл ХІІ зупинили на 
ньому свій вибір. До того ж йшлося ще й про 
прилуцького полковника Дмитра Горленка, 
та його кандидатура швидко відпала. Безпе-
речно, П. Орлик був найяскравішою постат-
тю в екзилі: наближений до І. Мазепи, зазнав 
його довіри та любові, посвячений у справи 
української дипломатії, найбільше відповідав 
викликам грізної доби. Все ж пізніше, 1719 
року, П. Орлик писав, що А. Войнаровський 
своєю відмовою штовхнув його в безодню, 
яка означала для нього та його родини мате-
ріальну руїну: “не маючи публічних фондів 
для ведення справ, вкладав у те власні гроші”. 
Адже володіння булавою в умовах еміграції 
вимагало значних фінансів: і на потреби ко-
зацького війська, й репрезентацію, і зносини 
з чужоземними урядами. Справді, погодив-
шись стати гетьманом, Орлик приніс у жерт-
ву патріотичній меті своє приватне життя.

Обрання на гетьманство 5 (16) квітня 1710 
року на козацькій раді під Бендерами відбуло-
ся за сприяння Карла ХІІ Густава, відтак зако-
номірним було Орликове “вимагання” в цього 
північноєвропейського монарха гарантій щодо 
протекції над Україною, доки з неї не буде зня-
те “московське ярмо” і вона не повернеться до 
своїх давніх “вольностей”. 10 травня 1710 року 
король Швеції надав такий документ, яким не 
тільки підтверджував права та привілеї Війська 
Запорозького, а його ставав гарантом неза-
лежності України та її кордонів.

Оскільки в тогочасних обставинах і сюзе-
рен (Карл ХІІ), і васал (П. Орлик) конче по-
требували військової підтримки, нагальною 
постала проблема створення потужної анти-
російської коаліції. Наріжною силою в ній 
мали бути Туреччина та її васал – Кримське 
ханство. Звернімося до сторінок спільної 
боротьби тактичних союзників із новопос-
талою Російською імперією і вкотре переко-
наймося, наскільки складною і суперечливою 
є проблема зовнішньополітичної підтримки 
в справі національно-державних інтересів 
українства.

Спільні зусилля Пилипа Орлика і Карла 
XII за посередництвом Франції увінчалися 
успіхом: Османська імперія, усвідомивши не-
безпечне посилення Росії після перемоги під 
Полтавою, вирішила розпочати з нею війну. 
Султан виставив цареві ультиматум: поверну-
ти Азов і Таганрог, вивести російські війська 
з Польщі, визнати польським королем Станіс-
лава Лещинського, незалежність Гетьманщи-
ни й відмовитися від завоювань у Прибалтиці. 
20 листопада 1710 року Туреччина оголосила 
війну Росії [1, с. 222].

Пилип Орлик здійснював самостійну 
дипломатію. Він зав’язав добрі стосунки з 
ханом Девлет-Гіреєм II ще в квітні-травні 
1710 року, коли той перебував у Бендерах [1, 
с. 221]. Зрештою, 23 січня 1711 року була під-
писана угода, за якою хан у союзі з козаками 
мав розпочати воєнні дії проти Росії, визна-
ти незалежність Гетьманщини, не укладати 
сепаратного миру з Москвою та не брати 
“ясир” на теренах України. Військо хана мало 
діяти як на Правобережній, так і Лівобереж-
ній Україні. Девлет-Гірей II погодився на пе-
рехід Слобожанщини й донських козаків під 
юрисдикцію П. Орлика [19, с. 24–26].

Після оголошення Туреччиною війни 
Росії Карл XII розпочав реалізацію власно-
го плану щодо розгрому останньої. Він на-
магався шляхом об’єднання зусиль Швеції і 
Туреччини опанувати ситуацію в Польщі й, 
використовуючи турецько-татарське військо 
як головну ударну силу, дати росіянам гене-
ральний бій на підступах до Києва. Взимку 
1711 року був задуманий наступ татарської 
орди, орликівців і станіславців на Правобе-
режжя. Водночас хан із ордою та його син 
– кубанський калга-султан – мали здійснити 
допоміжні військові дії: перший – через Сло-
божанщину ввійти в межі Росії в напрямку на 
Воронеж, а калга-султан – рушити під Азов. 
Після наступальних дій Орлика з татарами на 
Правобережжі й хана на Слобожанщині мала 
(за задумом короля) розпочати наступ углиб 
України турецька армія.

Першим виступив у похід кримський 
хан Девлет-Гірей II. 6–12 січня 1711 року 40-
тисячна татарська орда перейшла Перекоп і 
розділилася на два крила: хан із сином Батир-
Гіреєм та основними силами, із двохтисячним 
загоном запорожців і яничарами рушили на 
Слобожанщину;  інший син хана – Мехмед-
Гірей – із ордою буджацьких татар пішов на 
допомогу Пилипові Орлику [2, с. 47–50].

Однак дії хана й гетьмана не були узго-
джені. Без бою татари та запорожці взяли 
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фортецю Новосергіївську, розташовану у 
верхів’ях річки Самари. Після цього Девлет-
Гірей II з ордою рушив на Ізюмський і Хар-
ківський полки Слобожанщини. Населен-
ня, бачачи поряд із татарами запорожців 
Кам’янської Січі, не виявляло ворожнечі. 
Мерефа, Соколове й Тарасівка були легко 
взяті союзниками, а мешканці Водолаги самі 
відкрили браму містечка [17, с. 630–633]. У 
цей час виступила й кубанська орда під про-
водом калги-султана Іслам-Гірея. Обійшов-
ши Азов, рухався Слобожанщиною вздовж 
Дону та Сіверського Донця, але, не дійшовши 
до Ізюма, повернув назад, побоюючись напа-
ду калмицького хана Аюки, підданого росій-
ського царя. Тим часом хан Девлет-Гірей II 
із-під Харкова несподівано (ймовірно, не до-
чекавшись з’єднання із сином Іслам-Гіреєм) 
відійшов до Самари, дорогою нищачи оселі та 
беручи місцевих жителів у “ясир”. Підійшов-
ши до Новобогородицької фортеці (у гирлі 
Самари), хан, зустрівши опір місцевої залоги, 
залишив невеликі загони на Самарі й у Ново-
сергіївську і в середині березня повернув до 
Криму; 12 тисяч бранців пішли в татарську 
неволю [19, с. 350].

На Слобожанщину прибули козаки 
І. Скоропадського, які 12 квітня 1711 року 
взяли Новосергіївську фортецю. Їм вдалося 
відбити в татар більшу частину “ясиру” — 7 
тисяч [21, с. 30].

Повернімося в часі назад, щоб з’ясувати 
перебіг подій на Правобережжі у зв’язку 
з походом П. Орлика. 31 січня 1711 року 
П. Орлик і К. Гордієнко з п’ятитисячним 
формуванням запорожців вийшли з Бен-
дер. Недалеко від Рашкова вони з’єдналися 
з поляками-станіславцями під орудою київ-
ського воєводи Ю. Потоцького (близько 3 
тисяч разом із татарами-“липками” – вихід-
цями з Литви) та з буджацько-білгородською 
ордою Мехмед-Гірея  (20–30 тисяч). У вій-
ську було також до 30 шведських офіцерів-
інструкторів.

Попри погане спорядження й озброєння, 
Орлик із союзниками швидко просувалися 
вперед. Упродовж першої половини лютого 
був зайнятий простір між Немировом, Брац-
лавом і Вінницею. Козацтво правобережних 
полків – Брацлавського, Корсунського, Бо-
гуславського, Уманського, Білоцерківського 
(за винятком кількох сотень) – перейшло на 
бік Орлика.

Наприкінці лютого 1711 року союзники, 
між якими вже почалися чвари, просунулися 
вглиб Правобережжя. 25 березня взяли в об-

логу Білу Церкву, та спроби козаків Орлика 
оволодіти фортецею виявилися безрезуль-
татними [1, с. 224].

Наприкінці березня передові російські 
частини під командуванням генерала М. Го-
ліцина вторглися на Правобережжя. Дізна-
вшись про наступ царських військ, калга-
султан Мехмед-Гірей, не слухаючись Орлика, 
покинув табір під Білою Церквою і рушив у 
напрямі до Південного Бугу. При цьому та-
тарські чамбули грабували міста й села Пра-
вобережжя, біля 10 тисяч полонених забра-
ли із собою ногайці. Правобережні козаки 
кинулися рятувати свої домівки. Жовніри 
Ю. Потоцького та частина запорожців з-під 
Білої Церкви пробилися в Київське Полісся, 
але марно: не вдалося схилити на свій бік міс-
цеве шляхетство, що “трималося за шаблю” 
через грабіжництво татар. Саме через дії 
останніх Орлик значною мірою втратив під-
тримку козаків і населення Правобережжя. 
Згодом у листі до Карла ХІІ він скаржився на 
своїх недавніх союзників: “у мене було понад 
16 тисяч козаків Війська Запорозького, окрім 
міщан, у полках Чигиринському, Умансько-
му, Торговецькому, Кальницькому, Корсун-
ському, Богуславському, Канівському і кіль-
ка сотень у полку Білоцерківському, – тепер 
же ледве 3 тисяч лишилося: не тільки міщани, 
але й козаки, що мали в цих полках свої хати 
і сім’ї, дізнавшись про ворожі вчинки татар, 
розбіглися від мене в різні боки спасати своїх 
жінок і дітей, а ті, що ще при мені зостають-
ся, оплакують втрату своїх сімейств, братів і 
друзів..” [21, с. 34].

Опинившись у критичній ситуації, Орлик 
із рештками своїх військ змушений був віді-
йти до Фастова, а звідти – до Бендер. Невдо-
взі туди ж повернувся і Ю. Потоцький.

Зазначені події безпосередньо відобра-
зилися на долі запорожців Кам’янської Січі. 
Російські війська під орудою В. Бутурліна (в 
розпорядженні якого перебувало й декілька 
українських полків гетьмана І. Скоропад-
ського) за наказом Петра I зігнали запорож-
ців із Кам’янської Січі, де ті перебували з 1709 
року. Відтак вони змушені були перебратися 
вглиб території, підвладної кримському ха-
нові, де й заснували Олешківську Січ (1711–
1728) [34, с. 450].

25 лютого 1711 року було оголошено ма-
ніфест Петра І про початок війни з Туреччи-
ною. Обравши наступальну тактику, Росія 
опинилася сам-на-сам у протиборстві з воро-
гом: очікуваного антиосманського повстання 
у Болгарії й Валахії не сталося; польський 

Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿



185

король Август II обмежився дружнім ней-
тралітетом. Невдалим був похід проти Криму 
20-тисячного війська гетьмана І. Скоропад-
ського та семи піхотних драгунських полків 
(7,2 тисяч) під орудою генерала Бутурліна. 
Запізнілим був і виступ російського війська 
П. Апраксіна на Кубань: через небажання 
калмиків приєднатися до росіян, військо ви-
йшло з-під Царицина лише на початку липня; 
Копил – столицю Кубанської орди  – захопи-
ли, та азовський флот росіян був блокований 
турецьким.

Отже, гетьман І. Скоропадський із коза-
ками не мав змоги “заперти” татар у Криму. 
Девлет-Гірей II вийшов із Криму з тридцяти-
тисячною ордою й, з’єднавшись із загонами 
свого сина Батир-Гірея, Ю. Потоцького та 
запорожцями (7 тисяч), почав вести “малу ві-
йну” проти росіян.

9 липня вся царська армія була блокована в 
луці Пруту, поблизу Нових Станілештів. Уна-
слідок дводенного обстрілу росіяни втратили 
близько 3 тисяч вояків [22, с. 24]. Поразка в 
цій битві могла бути фатальною для армії Пе-
тра І. У чернетці “Истории Свейской войны” з 
приводу бою на Пруті цар записав: “Едва б не 
последовало же, как шведов при Полтаве” [26, 
с. 377]. Маючи потрійну перевагу в чисельнос-
ті, обстрілом і блокадою турки могли повніс-
тю знищити царське військо. Але несподівано 
Балтаджі-паша, всупереч хану Девлет-Гірею, 
запропонував переговори. Прагнучи врятува-
ти армію, а себе від полону, цар уповноважив 
погоджуватися на всі вимоги турків – зокре-
ма на повернення Швеції Прибалтики (крім 
Інгрії з Петербургом), визнання польським 
королем Станіслава Лещинського, взагалі 
зголошуватися “на все, чего похотять, кроме 
шклярства” (рабства) [27, с. 377].

У ході перемовин із Шафіровим Балтаджі-
паша виставив умови: повернути Туреччині 
Азов; видати Азовський флот, артилерію, 
зброю, знищити фортеці Таганрог, Самару, 
Кам’яний Затон; вивести російські війська з 
Польщі; забрати московське посольство із 
Стамбула; передати як заручника фельдмар-
шала Шереметєва. Інтереси Швеції не врахо-
вувалися: Балтаджі-паша вимагав лише за-
безпечити “мирний шлях до Швеції королю 
Карлу XII” [37, с. 51].

За наполяганням П. Орлика (не присут-
нього на переговорах) у договір включили 
статтю другу про Україну й Запорожжя, хоч 
її положення сформулювали досить неясно. 
“Вічний” договір був підписаний турками 12 
липня 1711 року. Тоді ж надіслав ратифіка-
ційну грамоту й Петро І.

Узагалі багато статей Прутського тракта-
ту були поспіхом і нечітко виписані, не обу-
мовлювалися терміни їх виконання. Все це 
уможливлювало фальсифікацію Прутського 
договору росіянами (сучасний російський до-
слідник В. Артамонов пише про “фальсифікат 
тексту Прутського трактату, вміщений у по-
вному зібранні законів Російської імперії”). 
Лише 19 серпня 1711 року був складений до-
даток до угоди, в якому встановлювалися тер-
міни повернення Туреччині Азова, ліквідації 
російських фортець на Запорожжі, після чого 
Карл XII мав покинути Туреччину, хоч марш-
рут короля не був визначений [2, с. 93].

Особливо багато непорозумінь виклика-
ло прочитання статті другої. Існували суттєві 
розбіжності в обох текстах – російському й 
турецькому [10, с. 13]. Б. Крупницький твер-
дить, що Прутський трактат зобов’язував 
росіян “не втручатися в польські справи та 
зректися Запорожжя, принаймні – Право-
бережної України (справа визволення Ліво-
бережної України залишалася неясною)” 
[19, с. 31]. Натомість В. Різниченко пише, що 
Орликові вдалося наполягти на тому, “щоб у 
мирнім договорі була вирішена й українська 
справа”: користуючись безвихідним стано-
вищем Петра І, турки, мовляв, змусили його 
підписати такий договір, “на підставі ко-
трого Росія зовсім одмовлялася од України 
й зобов’язувалася надалі не вмішуватися в 
українські справи. Сим договором Україна 
знов становилася вільною, ні від кого не за-
лежною державою” [32, с.17]. Польський іс-
торик Є. Ростворовський уважає, що османи 
мали на увазі утворення васальної від Туреч-
чини Гетьманщини [21, с.42]. Російський істо-
рик В. Артамонов зазначає, що лише з 1712–
1713 років наведені у статті 2 “розпливчасті 
й невизначені рядки” турецькі дипломати на 
переговорах із Шафіровим стали витлумачу-
вати як ліквідацію впливу Росії не лише на За-
порожжі, а й у всій області розселення укра-
їнською козацтва, включаючи Лівобережну 
Україну. У принципі, продовжує зазначений 
дослідник, “турецька сторона на Пруті мо-
гла виставляти будь-які вимоги, зважаючи на 
безвихідне становище російської армії” [2, 
с. 90]. У наступні роки обидві сторони – ту-
рецька й російська – займалися “конкрети-
зацією”, себто – переглядом окремих пунктів 
договору.

Усе ж через поразку на Пруті сфера ро-
сійською впливу в Польщі зменшилася: росі-
яни змушені були ліквідувати свої бази й ви-
вести гарнізони з Полонного та Межиріч – на 
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Волині, з Білої Церкви, Немирова, Вінниці 
– на Правобережжі. Після 1711 року росій-
ські війська до закінчення Північної війни не 
перебували на території Речі Посполитої, що 
межувала з Туреччиною (тобто на Поділлі та 
Південній Київщині). Росія зреклася Право-
бережної України; вона була змушена також 
більше як на 60 років відмовитися від свободи 
мореплавання на Азовському морі й від Азов-
ського флоту. На початку жовтня 1711 року 
росіяни спалили будівлі та зруйнували вали 
фортець Кам’яного Затону й Новобогоро-
дицької на Запорожжі, Таганрога [22, с. 26].

У вересні 1711 року турецькі представ-
ники на переговорах у місті Язловці з пред-
ставниками Августа II заявили, що Порта 
буде дотримуватися миру з Польщею і що вся 
Наддніпрянська Україна визволяється з-під 
“московського ярма”. Тобто Туреччина саме 
так розуміла відповідну статтю Прутського 
миру [20, с. 343].

У зв’язку із зволіканням царя з виконан-
ням умов договору, у Стамбулі було поруше-
но питання утворення Гетьманської України 
обох берегів Дніпра під булавою Орлика. Ви-
рішення його турки планували здійснити, ізо-
люючи Карла ХII. Їх підтримував кримський 
хан, який прагнув стати зверхником Запо-
рожжя. Карл ХІІ, як протектор Війська За-
порозького, протидіяв цим намірам, до того 
ж він урахував і позицію поляків-станіславців 
(стосовно Правобережжя). 28 жовтня тур-
ки виставили козакам ультиматум: покинути 
Бендери й рушити під Очаків. Орлик і запо-
рожці відмовилися. Зрештою Орлика було 
запрошено до Стамбула та, на півдорозі до 
столиці, він повернувся назад. Згодом, на по-
чатку листопада 1711 року, вислав до султана 
делегацію [21, с. 43–44].

В інструкції, складеній Орликом для ко-
зацьких посланців, містилася низка вимог до 
турецького уряду. Зокрема, Порта мусила 
б визнати суверенітет Гетьманської Украї-
ни обох боків Дніпра, звільненої з-під влади 
царя (згідно з пунктом 2 Прутського тракта-
ту). Україною має керувати гетьман, обраний 
вільними голосами: гетьман листовно спові-
щатиме султана про своє обрання. Порта не 
може ані позбавляти його гетьманства, ані 
призначати замість нього іншого. Османська 
імперія має змусити Москву назавжди відмо-
витися від претензій на Україну, повинна по-
вернути полонених козаків, вивести війська 
з усіх фортець Гетьманщини, повернути всі 
гармати. Кримське ханство не повинне дома-
гатися васального володарювання над Укра-

їною й Запорожжям і брати данину. Козаки 
зможуть займатися промислами по ріках і 
урочищах до самого Очакова. Українським 
купцям буде надане право вільної торгівлі по 
всіх землях Турецької імперії. Має зберігати-
ся дружній союз Гетьманщини з Кримським 
ханством і протекція шведського короля. 
Остання мусить привести до більш тісного 
союзу Порти й Швеції, спрямованого проти 
Московії. Спеціальним привілеєм забезпечу-
валися б права Війська Запорозького Низо-
вого [1, с. 229].

Нарешті, турецький уряд прийняв Орли-
кове трактування 2-ої статті Прутського 
трактату, і 9 грудня 1711 року вийшов мані-
фест султана про оголошення війни Росії.

Водночас переговори козацької делега-
ції, очолюваної Д. Горленком, завершили-
ся виданням грамоти Ахмеда III гетьману 
П. Орлику (орієнтовно – 25 грудня 1711 
року). Раніше вважали, що такого документа 
взагалі не було (вигадки П. та Г. Орликів!), 
попри турецький переклад останнього, зна-
йдений І. Борщаком в Архіві Міністерства 
закордонних справ Франції, і тільки віднай-
дений О. Пріцаком турецький оригінал до-
вів його існування [30, с. 307–312].

Султанська грамота визнавала Україну 
як суверенну державу, що об’єднувала у своїх 
межах Лівобережжя, Правобережжя, а також 
Запорожжя, гарантувала автономію внутріш-
нього життя Гетьманщини, невтручання в її 
справи султанської адміністрації. Суверенітет 
забезпечувався правом вільного обрання геть-
мана та його зміщення. Україна одержувала 
економічну незалежність, козаки отримували 
привілеї ісламських підданих султана стосов-
но зовнішньої торгівлі. Водночас Гетьман-
щина визнавала довічну протекцію Порти й 
зобов’язана була брати участь у військових діях 
турків, але лише під час походів на дніпровську 
територію [16, c. 64–65; 30, с. 307–312].

26 грудня 1711 року султан Ахмед III 
продиктував російським послам-заручникам 
чотири додаткових умови до Прутського 
трактату: 1) передати всю Наддніпрянську 
Україну з Києвом під протекторат Турецької 
імперії разом з “українським урядом” згідно 
з відповідною статтею Прутського договору; 
2) остаточно вивести війська з Польщі; 3) не 
чинити перешкод переїзду шведського ко-
роля, коли той за рішенням султана покине 
межі Туреччини; 4) негайно повернути Азов. 
Порта також вимагала розірвати союз із Річ-
чю Посполитою, укласти перемир’я на три 
роки зі Швецією [2, с. 178].
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Російський посол Шафіров домігся від 
турків відмови від передачі їм усієї України з 
Києвом і розриву союзу з Польщею. Цар по-
годився негайно повернути Азов. У січні 1712 
року в Азов увійшов турецький комендант 
Айвас-паша, який при цьому зобов’язався не 
пропускати некрасівців на Дон.

Зрештою 5 квітня 1712 року мир у Стам-
булі між Росією та Туреччиною був підпи-
саний. Москва поступалася Порті західною 
частиною Запорожжя – землями на правому 
березі Дніпра з Кодаком. Турки відкинули 
домагання Москви ввести в Польщу свої вій-
ська, якщо там з’являться шведські з’єднання; 
водночас Порта дала згоду на заборону Кар-
лу XII “чинить возмущение” в Польщі проти 
Августа II. Домовленості досягли й щодо ви-
силки Карла XII в Швецію [10, с. 17].

Щодо Правобережжя, то в угоді 1712 
року сказано: воно “изымается из под руки 
царя”. Шафіров тлумачив у своєму доне-
сенні в Москву так: “тем разумеется, что 
оные места (Правобережна Україна) не 
им (туркам) уступаем, понеже они Польще 
принадлежат”. Турецька сторона трактува-
ла цей пункт, як перехід під її протекторат 
Правобережної козацької України. В Стам-
булі мали намір утворити тут Гетьманщину 
на чолі з Орликом із кордонами аж до Річки 
Случ. Резиденцією гетьмана мав стати або 
Немирів або Чигирин [2, с. 179].

Ще до підписання угоди з Росією 5 берез-
ня 1712 року султан Ахмед III видав “Приві-
лей Пилипу Орлику та українському народо-
ві на володіння Правобережною Україною”. 
В документі зазначалося його правове під-
ґрунтя – договір гетьмана П. Дорошенка з 
Туреччиною 1669 року: “Україна по цьому 
березі Дніпра (Правобережжя), яку ми мину-
лого року вирвали від царя москалів нашою 
переможною армією на ріці Прут (влітку 
1711 року), була віддавна під владою козаків 
та основою їх поселення, де також раніше 
Петро Дорошенко, гетьман запорожців та 
українців, оставався і володів із усім своїм 
народом... Україна по цьому березі Дніпра 
повертається у посідання теперішнього най-
яснішого гетьмана Пилипа Орлика, і також 
вона відновлюється у посіданні козаків як їх 
дідична земля” [30, с. 307–308].

Цей документ в аспекті автономних прав 
Гетьманщини в основному повторював статті 
грамоти 1711 року, проте більше наголошу-
вав на “вірності” гетьмана сюзеренові – сул-
тану; гетьман України зі своїм військом му-
сив брати участь у всіх війнах Порти (згідно з 

грамотою 1711 року – лише у війнах “на дні-
провських територіях”); головне ж – кордони 
Гетьманщини обмежувалися лише Правобе-
режною Україною (і, ймовірно, Західним За-
порожжям) без Києва з околицями. До того 
ж, Правобережжя було фактично спустоше-
не росіянами, а більша частина козаків пере-
селена на лівий берег Дніпра.

На Орлика та його оточення мирна угода 
Туреччини з Росією 1712 року коштом від-
мови султанського уряду від Лівобережної 
України з Києвом справила прикре вражен-
ня. Гетьман наполягав на продовженні війни 
з Росією, щоб визволити “з-під московського 
ярма” всю Україну по обох боках Дніпра.

У цій складній ситуації гетьман Орлик у 
квітні 1712 року звернувся з “Маніфестом до 
європейських урядів”, пояснюючи мотиви со-
юзу з Османською імперією. Передусім він 
наголошував, що продовжує справу гетьмана 
Мазепи, і “якщо на перший погляд ми вигля-
даємо прибічниками оттоманських сил, із цьо-
го не мусить випливати, ніби ми з’єдналися з 
турками задля завоювання християн: ідеться 
лише про очікування часу, коли ми зможемо 
очолити всю козацьку армію, аби з поміччю 
Божою трудитися заради визволення нашої 
Вітчизни від ярма, під яким вона стогне вже 
стільки років” [16, с. 70–72; 8, с. 108].

Одночасно Орлик склав “Дедукцію (Ви-
від) прав України” – документ, який був 
підготовлений до початку конгресу євро-
пейських держав в Утрехті. У ньому гетьман 
прагнув нагадати державним діячам Європи 
про існування української (козацької) нації 
та обґрунтувати її право на власну держав-
ність [37, с. 134–139]. Але очікуваного відгуку 
можновладців Європи Орлик не отримав.

Усе ж представники Карла XII і Станісла-
ва Лещинського в Стамбулі переконали уряд 
Туреччини в тому, що  Петро І грубо пору-
шує свої зобов’язання. Зрештою 6 листопада 
1712 року султан Ахмед III видав маніфест, у 
якому заявив, що визнає польським королем 
лише Станіслава Лещинського та польський 
уряд у вигнанні (в Бендерах) і буде воювати за 
Польщу й за визволення України. 21 листопа-
да султан наказав готувати флот для виходу 
в Чорне море, а також військо та артилерію 
– для походу на Київ. Ще у вересні король 
Людовік XIV уклав союз із Швецією, згідно з 
яким Франція зобов’язалася прискорити “ви-
ступ султана проти царя”. У розореній війною 
Швеції спромоглися сформувати 16-тисячне 
військо. З цією армією генерал М. Стенбок 
висадився в Гольштейні [21, с. 57–58].
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Однак згодом ситуація поліпшилася на 
користь Росії. Август II і Станіслав Лещин-
ський порозумілися між собою: останній від-
мовився від польської корони. Шведський ге-
нерал М. Стенбок у Гольштейні уклав мирну 
угоду з росіянами та саксонцями. Август II 
на початку 1713 року задекларував непоруш-
ність польсько-російської спілки та обіцяв 
виставити проти турків на Дністрі 8–10 тисяч 
польсько-литовського війська. За цих умов 
Туреччина не наважилася розпочати “велику 
війну” з Росією, а згодом втратила будь-яке 
бажання підтримувати Швецію в протибор-
стві з нею. У січні 1713 року султан наказав 
хану Девлет-Гірею та бендерському паші ви-
дворити Карла ХІІ за межі своєї імперії. По-
лоненого короля було відвезено у Фракію (в 
Деміотику, під Адріанополем), де він пере-
бував до жовтня 1714 року. Близько тисячі 
запорожців вислано з Бендер. Орлик із при-
бічниками теж змушений був перебратися до 
короля в Деміотику.

Походом на Правобережну Україну 
Карл ХІІ сподівався підняти свій авторитет 
в очах султана. Та 15 грудня 1712 року загін 
козаків-орликівців під командою полковника 
Перебийноса під Уманню зазнав поразки від 
польського війська М. Любомирського. Прав-
да, у січні 1713 року загону Ю. Потоцького 
вдалося просунутися в напрямі на Чернівці.

Невдовзі в політиці Порти щодо Кар-
ла ХІІ й Орлика сталися зміни. Девлет-Гірея 
було усунуто, а новий хан Каплан-Гірей був за 
продовження війни з Росією. Орлик із Деміо-
тики повернувся в Бендери. На чолі козаків-
орликівців, що готувалися до походу на Пра-
вобережжя, був поставлений Д. Горленко.

У лютому 1713 року 15-тисячне татарське 
військо рушило на Київ. Похід мав на меті 
налякати Росію та підтримати козаччину на 
Правобережжі й у перспективі – відновити 
Гетьманщину між Дніпром і Південним Бу-
гом. Провідниками в цьому поході були запо-
рожці, які вели орду степами в обхід сіл і міст. 
Татари та запорожці підійшли до Василько-
ва, Трипілля, Стайок; полковник Д. Горленко 
із 6-тисячним козацьким загоном зайняв Зве-
нигородку, Бершадь і Корсунь. Проте зрад-
ливі союзники раптово відішли з-під Києва й, 
узявши дорогою 8-тисячний ясир, повернули 
до Немирова й Умані. У березні частина та-
тар із запорожцями здобули деякі слободи й 
міста в Острогозькому полку та кількох по-
вітах Воронезької губернії. Однак на цьому 
військові дії спинилися.

На початку квітня 1713 року в Адріано-
полі відновилися російсько-турецькі перего-

вори. Та вже 13 квітня великий візир Ібрагім-
паша перервав переговори, і Туреччина вкотре 
оголосила війну Росії. У той час, як султан 
готував до походу на Київ стотисячну армію, 
татарська орда й загін козаків-некрасівців 
вторглися в межі Верхнього Дону, але знову 
татари, забравши 14 тисяч ясиру, повернули 
назад. Невдалими були військові акції шведів 
у Данії та Прибалтиці (генерал Стенбок капі-
тулював) [2, с.138].

Згодом турецько-російські переговори 
відновилися, а 13 червня 1713 року був укладе-
ний Адріанопольський мир на 25 років: Росія 
зобов’язувалася вивести з Польщі всі свої вій-
ська; російсько-турецький кордон переносив-
ся від Дніпра й приазовських степів до безпо-
середніх кордонів Гетьманщини. Отже, Росія 
втрачала Східне Запоріжжя та була повністю 
ізольована від Азовського моря. Турки вклю-
чили статтю про нове розмежування кордонів, 
починаючи з околиць Києва [10, с. 63–69].

Туреччина змусила Станіслава Лещин-
ського в обмін на визнання себе королем 
погодитися на перехід Правобережжя під 
її владу, оскільки мала намір відродити тут 
Гетьманщину, козацтво якої перебувало б під 
булавою Орлика.

Задля реалізації цих планів Туреччина 
здійснила демонстрацію сили передусім су-
проти Польщі Августа ІІ. 1 серпня 1713 року 
12 тисяч турків і 30 тисяч татар із 150 гарма-
тами рушили від Бендер до польського кордо-
ну. З ними йшли П. Орлик із своїми козаками, 
К. Гордієнко із запорожцями Олешківської 
Січі та поляками Ю. Потоцького. У вересні на 
Правобережжя рушив загін козаків під ору-
дою Д. Горленка. Були взяті Немирів і Брац-
лав, проте наступ на Білу Церкву не вдався 
через опір польських частин [21, с. 62–63].

Однак до широких військових дій Туреч-
чина не була готова. До того ж, у липні 1713 
року цар ратифікував Адріанопольський до-
говір [28, с. 310]. Уводночас Стамбул створив 
комісію для визначення нового турецького 
кордону на Правобережжі. Останнє особли-
во непокоїло Москву, яка небезпідставно по-
боювалася, що Порта все ж приєднає Право-
бережжя, яке після згону козацтва на лівий 
берег Дніпра в 1711–1712 роках могла трак-
тувати як “незаселені землі”. Річ Посполита 
теж не погоджувалася на нове розмежування 
кордонів, просила, щоб московський уряд “не-
порушно” відстоював російсько-польський 
кордон згідно з “Вічним миром” 1686 року. 
Невдовзі Росія й Польща обмінялися 
ратифікаційними грамотами: цар Петро І 
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визнавав право Речі Посполитої на Правобе-
режну Україну та погоджувався на ліквідацію 
козацтва і його військово-територіального 
устрою. 23 вересня1713 року, згідно з указом 
Петра І, всі мешканці краю (які ще там зали-
шилися) – міщани і посполиті – переходили 
на лівий берег Дніпра, а “тем землям быть в 
пусте всегда…”.

У грудні 1713 року польські загони ви-
ступили з Умані супроти запорожців, які 
заснували свої слободи на Правобережжі. 
Карателі вбили, повісили і посадили на палю 
близько 1660 козаків. З козаччиною на Пра-
вобережжі Польща і Москва покінчили наза-
вжди [2, с. 186].

Хан Каплан-Гірей протестував проти 
знищення козацтва на правому березі Дні-
пра. Понад те, у лютому 1714 року Туреччина 
погрожувала походом своєї 200-тисячної ар-
мії, якщо “визволена турками від московитів” 
Правобережна Україна не буде залишена по-
ляками для заселення її козаками. У Кілію та 
Ізмаїл були направлені загони сипахів  – “для 
постраху полякам”. Але цим Крим і Туреч-
чина обмежилися. Зрештою в переговорах із 
польським послом С. Хоментовським Туреч-
чина задовольнилася зобов’язанням Речі По-
сполитої вести незалежну політику стосов-
но Росії – Султанат зважав і на те, що після 
закінчення війни за “іспанську спадщину” (у 
1714 році) могла бути відроджена “Священна 
Ліга” (антитурецький союз Австрії, Польщі й 
Росії). Обмежилися тим, що султан надіслав 
фірман кримському хану з наказом поселити 
на своїх землях козаків, що прибули з Пра-
вобережжя, аби ті “могли жити в спокої та 
мирі…” [34, с. 483].

22 квітня 1714 року Туреччина й Річ По-
сполита підписали мир, за яким Правобе-
режна Україна залишалася за Польщею, що 
означало остаточний крах планів гетьмана 
Орлика створити козацько-гетьманську дер-
жаву обох берегів Дніпра [21, с. 65].

“Східна криза” 1710–1714 років для 
Московії й Польщі скінчилася. Для України 
її наслідки були дуже тяжкі: “втрата укра-
їнського Півдня на користь татар та турків 
і Правобережної України на користь поля-
ків. Доступ до Чорного моря був запечата-
ний знову…” [11, с. 389].

У жовтні 1714 року Карл ХІІ вирушив із 
Туреччини в Швецію. Услід за ним – і Пилип 
Орлик із родиною та найближчим оточенням 
[20, с. 359]. За визнанням шведського істо-
рика Альфреда Єнсена “п’ять літ, що провів 
Орлик у Швеції, були <…> безвідрадно тяж-

кі. Карл ХІІ наказав виплачувати Орликові 
13.000 срібних талярів річно, але з цієї суми 
треба було щороку видавати 4.072 таляри на 
удержання офіцерів і урядників, так що для 
Орлика і його родини залишилося ледве 8.000 
талярів. Крім жінки, Орлик мусив також ста-
ратися на удержання і виховання 7 дітей. За 
такі ассігнації Орлик не міг набути ні хліба, 
ні дров, ні світла. Дійшло до того, що бідний 
гетьман зичив грошей, заставляючи клейноди 
(булаву, бунчук, діамантовий перстень і зо-
лотий хрест” [13, с. 98]. Але й за фінансової 
скрути Орлик, переймаючись долею Вітчиз-
ни, що “під тиранським ярмом московського 
панування <…> дихала лише надією на слуш-
ний час для увільнення від того ярма” [32, 
с. 31], повсякчас звертається до урядів Шве-
ції, Польщі й Туреччини з пропозиціями про 
утворення східної коаліції супроти Росії.

Загибель Карла ХІІ 11 грудня 1718 року 
зумовила певні зміни в міжнародній ситуації. 
Щоб залишитися суб’єктом європейської по-
літики, гетьман вирішив очолити Запорозьке 
Військо, яке перебувало в Олешках, у володін-
нях кримського хана. Отримавши рекоменда-
ційні листи шведської королівської родини 
до європейських монархів, деяку фінансову 
підмогу, П. Орлик із сім’єю наприкінці жов-
тня 1720 року покинув Швецію.

Ганновер, Брауншвейг, Прага, Вроцлав, 
Бреславль… У кожному з означених міст – 
контакти політемігранта з впливовими полі-
тиками Європи. Водночас нишпорки Петра І 
полювали за вигнанцем і його родиною. Усу-
переч клопотанням барона Орлика – цісар-
ського шамбеляна – російський посол у Відні 
Ягужинський домігся від австрійського імпе-
ратора наказу про відмову гетьманові в надан-
ні притулку. Відтак родина Орлика знайшла 
прихисток у монастирях Бреславля, Григора 
зарахували лейтенантом саксонської гвардії. 
П. Орлик із гіркотою зізнається: “зусилля й 
інтриги моїх ворогів перемогли щиру зичли-
вість до мене… Я, не маючи сталого місця, де 
б міг прихилити голову, став позорищем сві-
тові й людям, переходжу з місця на місце для 
безпечности під прибраним іменем, подаючи 
себе за чужинця” [14, с. 6].

По смерті свого вельможного покровите-
ля – барона Орлика – гетьман переїжджає до 
Кракова [14, с. 8]. Через погіршення геополі-
тичної ситуації (у Ніштадтському мирі Швеції 
з Росією українське питання не підіймалося; 
Польща все більше взалежнювалася від но-
вопосталої імперії) П. Орлик знову шукає 
турецької протекції. 17 лютого 1722 року по-
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кидає Краків. У своєму “Щоденнику” оповідає 
про “негостинність” турків, які, не бажаючи 
ускладнювати взаємини з Росією, до кінця 
травня тримали його в Хотині. Султан озна-
чив Салоніки постійним місцем проживан-
ня гетьмана. Про цей 12-літній період життя 
П. Орлик згадував як про полон [14, с.10–11].

Попри особисті негаразди (смерть двох 
синів, віддаленість від родини) гетьман пильно 
стежить за мінливою політичною ситуацією у 
Європі. На середину 20-х років XVIII ст. вона 
бачиться доволі сприятливою: С. Лещинський 
(хрещений батько кількох дітей Орлика) став 
тестем французького короля Людовіка XV; 23 
вересня 1725 року ствердилася Ганноверська 
коаліція (Франція, Голландія, Англія) на про-
тивагу Віденській (Австрія, Іспанія, Росія). 
Саме до першої й покликується П. Орлик: 
“Нація козацька страшенно пригнічена ро-
сійським урядом і чекає лише хвилини, щоби 
скинути невиносиме ярмо, котре їй накину-
ли. Особливо вона рішиться на повстання, 
маючи за собою допомогу запорізької армії, 
своїх співгромадян, котрих нині налічується 
до 60.000. Як тільки на Україні зачнеться рух, 
запорожці потрояться в кількості, й вони 
доб’ються вольності України, чого б це не ко-
штувало” [5, с. 104]. Гетьман прагне “протек-
ції для української нації й запорізької армії 
від всієї Ганноверської коаліції, що має таке 
гарне завдання, як установлення миру в Євро-
пі, а без спокою на Україні жодного миру не 
буде” [5, с. 104]. Цитоване звернення засвід-
чує еволюцію політико-правових поглядів 
П. Орлика: від полівасалітетності – до систе-
ми європейської безпеки задля внезалежнен-
ня України.

Саме в руслі такого прочитання – висно-
вки Ілька Борщака: “Залишиться назавжди 
достойною поваги й пошани українського 
народу риса характеру гетьмана Орлика – 
ставити завжди українське питання на ши-
рокий міжнародний ґрунт. Навчений гір-
ким досвідом усієї попередньої української 
історії, коли політичні комбінації з одною 
якоюсь державою не виправдовували себе, 
Орлик завжди шукає міжнародні гарантії 
Європи” [5, с. 106].

Знаковим в аспекті “європеїзації” укра-
їнської проблеми був європейський конгрес, 
скликаний улітку 1728 року в Суасоні. Геть-
ман скористався нагодою і подав зібранню 
свій меморандум, у якому домагався, щоб 
російські представники підтвердили чинність 
українсько-московського договору 1654 року, 
а відтак, і державність України. Хоч зусилля 

П. Орлика, попри зичливе ставлення делега-
тів Англії, Франції та Голландії, не увінчали-
ся успіхом, в історичній перспективі вони не 
були марними. Як слушно зауважує І. Борщак, 
“це було в перший і останній раз до третьо-
го періоду будування Української держави, 
коли міжнародний аеропаг мав змогу озна-
йомитися з правним характером українсько-
московських відносин, з режимом терору на 
Україні, з бажаннями і вимогами України. 
Конгрес добре розумів, що Орлик, а не Апос-
тол, є виразником українських змагань. Але 
двісті років назад груба сила була таким же 
пануючим фактором, як і у наш час, і конгрес 
нічого конкретного не зробив та й не міг зро-
бити для козацької нації” [5, с. 107].

Позаяк Ганноверська коаліція не виріши-
ла українське питання, П. Орлик звертається 
до Віденської. Викликають подив ілюзорні 
сподівання стосовно здатності (а головне, ба-
жання!) Австрії, Ватикану, єзуїтів уплинути – 
на Росію, щоб та визнала гетьманські права на 
Лівобережну Україну; на Польщу, щоб зми-
рилася з автономією Правобережжя під була-
вою П. Орлика. Тож він погоджувався навіть 
на покатоличення України, аби тільки здо-
бути підтримку Ватикану. Справді, як визнає 
Б. Крупницький, “щось нервове, незрівнова-
жене, одчайдушне було в цій розкиданій, хоч і 
напруженій дипломатичній акції” [20, с. 371].

1729 рік став переломним у дипломатії 
П. Орлика: започатковується його співпраця 
з сином Григором – гідним спадкоємцем сво-
го батька в боротьбі за українську державну 
ідею. Як підкреслює Л. Шендрик, “відірваний 
від політичного життя в Салоніках, Пилип 
Орлик через сина Григора буде орієнтуватися 
у європейських справах, позбудеться політич-
них хитань і вестиме сталу лінію співпраці з 
Францією, Туреччиною, Кримом, Швецією су-
проти Росії за визволення України” [37, с. 65]. 

“Українське питання” актуалізувалося 
на початку 1733 року під дією зовнішньопо-
літичних чинників. У зв’язку із смертю поль-
ського короля Августа ІІ Саксонського по-
стала проблема престолонаступництва в Речі 
Посполитій. Франція воліла, щоб на трон 
у Варшаві зійшов С. Лещинський – батько 
французької королеви (дружини Людовіка 
XV). Швеція, зрозуміло, теж підтримува-
ла С. Лещинського, який займав польський 
королівський престол у минулому, значною 
мірою завдяки Карлу ХІІ. Також претенден-
та підтримувала більшість магнатів і шляхет-
ства. Серед його прибічників був і П. Орлик 
– справжній повпред українства, що зміни в 
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розстановці політичних сил у Європі завжди 
прагнув використати в інтересах утверджен-
ня “козацької нації”.

У ситуації по смерті Августа ІІ була за-
кладена можливість загальноєвропейського 
збройного конфлікту. Росія й Австрія вису-
нули претендентом сина покійного короля 
Фрідріха-Августа ІІІ. На його підтримку цар-
ський уряд вислав 40-тисячне військо. С. Ле-
щинський, якого майже одностайно обрали у 
Варшаві монархом, мусив тікати від царських 
військ до Гданська. Під військовим пресин-
гом чужоземних збройних сил сейм мізерною 
кількісно учасників визнав Фрідріха-Августа 
своїм королем [32, с. 37]. 

Почалася європейська війна “за поль-
ську спадщину”, що точилася впродовж 
1733–1735 років в основному на землях 
Італії та Австрії. Франція разом з Іспанією 
і Сардинією (іспанський володар був дядь-
ком Людовіка XV, а король Сардинії – його 
братом) виступили проти Австрії. Франція 
домагалася від Туреччини оголошення війни 
Росії й водночас підтримувала українсько-
го гетьмана; клопотала про султанський до-
звіл відбути Пилипу Орликові до Запороз-
ького Війська. Та в Стамбулі не поспішали з 
оголошенням війни, а отже, із вирішенням 
питання про Орлика [1, с. 240]. 

Виконуючи спеціальну місію французь-
кого короля, Григорій Орлик улітку й восени 
1733 року і взимку 1734 року деякий час пе-
ребував у Криму, мав аудієнцію в кримського 
хана, проводив переговори з Бахчисараєм. 
Хан запевнив, що він готовий до війни, чекає 
лише султанського фірмана.

Наприкінці лютого 1734 року україн-
ський гетьман дістав дозвіл покинути Сало-
ніки. П. Орлик заїхав до Каушан – столиці 
буджацького султана та літньої резиденції 
хана, з ханом тут і зустрівся. Однак головна 
мета гетьмана – бути й діяти разом із своєю 
армією – вже не могла здійснитися.

Коли царському резидентові в Стамбулі 
І. Неплюєву стало відомо про наміри Туреч-
чини й таємну місію Орлика, він негайно пові-
домив про це Петербург і висловив думку про 
доцільність термінового прийняття запорож-
ців у російське підданство.

Зважаючи на критичність ситуації, що 
складалася на користь Росії, уряд Анни Іва-
нівни прислухався до порад І. Неплюєва і 
31 серпня 1733 року відправив на Кам’янку 
кошовому Іванові Малашевичу царську гра-
моту, якою “всемилостивейше отпущал” за-
порожцям усі їх попередні провини перед 
російською короною.

Проте й після цього ще майже півроку 
січове товариство продовжувало залишатися 
на Кам’янці. Лише на початку 1734 року жит-
тя змусило запорожців зробити остаточний 
вибір. Кримський хан надіслав на Січ наказ 
Низовому Війську вирушити під Хотин, щоб 
звідти разом з ордою йти в Польщу воювати 
проти росіян. Для участі в поході кошовий 
зобов’язаний був спрямувати кілька тисяч 
козаків у розпорядження хана, а сам разом 
із курінними отаманами – прибути в Крим як 
заручники. Решта ж товариства мала пере-
братися “из Сечи ближе к Крыму, в урочище, 
званое Олешки” [1, с. 241].

Одержавши цей наказ, запорожці, очо-
лювані Малашевичем, 28 березня 1734 року 
залишили Кам’янську Січ і, “рушившись 
судами водными и тьрактом степовим”, на-
правилися вгору, по Дніпру до річки Під-
пільної, у Базавлуцьке урочище. Напере-
додні виходу з Кам’янської Січі кошовий 
відправив козакам, які пішли на з’єднання з 
ханом, листа, у якому наказував залишити 
татар і, не гаючи часу, прямувати для злу-
чення з кошем на Базавлук.

До кримського хана Каплан-Гірея, пере-
копського бея й турецьких комісарів були 
відправлені листи, у яких повідомлялося, що 
запорожці не можуть воювати супроти ро-
сіян і своїх родичів та побратимів, які жили 
в Україні. Водночас кошовий повідомив ро-
сійського генерал-губернатора в Києві про 
військові приготування та стратегічні пла-
ни кримського хана. Був надісланий лист і 
до Петербурга, імператриці Анні Іванівні. У 
ньому містилося прохання прийняти січови-
ків у своє підданство. Цього разу резолюція 
царського уряду виявилася однозначно пози-
тивною. Петербург був вельми заклопотаний 
підготовкою до війни з Туреччиною, надзви-
чайно поціновував звитягу запорожців, які 
в разі війни “могут быть весьма полезны”, а 
тому відпускати їх у табір противника тепер 
“не заблагоразсуждается”.

Довідавшись про вихід запорожців із 
Кам’янської Січі, П. Орлик направив їм 23 
квітня 1734 року з Каушан проникливий та 
хвилюючий маніфест. Із великою експресією, 
палкими щирими почуттями, аргументовано, 
із знанням міжнародної обстановки зобра-
жуючи страшні картини поневірянь і страж-
дань українства під Москвою, він прагнув пе-
реконати запорозьких козаків виступити на 
захист України. Звісно, що гетьман у вигнанні 
вже не мав значного впливу на січовиків, не 
уявляв собі деяких нових реалій їх життя.
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Гетьман нагадав запорожцям про при-
сягу, яку вони прийняли, приєднуючись до 
Мазепи та Карла XII, щоб разом домогтися 
незалежності України. У разі, коли січови-
ки встигли прийняти присягу цареві, – вона, 
дворушно дана, є недійсною. Орлик закликав 
запорожців облишити “свій намір <...> пере-
йти на сторону, ворожу собі й своїй Вітчизні, 
щоб не втрачали також сприятливої та щас-
ливої години, що випала нам за таких вели-
ких і нездоланних сил виконати наші присяж-
ні обов’язки” [1, с. 241–242].

П. Орлик застерігав, покликаючись на 
історичний досвід, не довіряти Москві. На-
гадував, як “люди не послухалися доброзич-
ливих і правдивих пересторог славної пам’яті 
небіжчика гетьмана Мазепи, довірившись 
підступним московським запевненням, які в 
грамотах підписані та стверджені власною 
царською рукою й скрізь на Україні, в усіх 
містах і церквах, прилюдно читані <…>, що 
права й вольності військові ніколи і ні в чому 
на віки вічні не порушуватимуться з москов-
ського боку, а всі військові й посполиті люди 
житимуть за таких же вольностей, у яких пе-
ребували з часів славної пам’яті небіжчика 
гетьмана Богдана Хмельницького. Як, між 
тим, Москва дотримала своїх присяжних 
обітниць, гаразд знати <…> цілому світові. 
Спершу Москва <…> обдаровувала копійка-
ми всю старшину та значне військове та горо-
дове товариство, вбирала їх соболями, розда-
вала їм маєтки, доки не здобула перемоги над 
шведами під Полтавою, а тоді свої війська на 
Вкраїні поселила всюди, в містах і селах, роз-
містила на квартирах так, що жодне житло 
– ані генеральної особи, ані полковника, ані 
попа, ані козака – не були вільні від тих мос-
ковських постоїв.

Та невдовзі, як тільки Москва закін-
чила війну зі шведами та підписала з ними 
перемир’я, відразу ж свої присяжні обітниці 
<…> скасувала, всі вольності поламала, суди 
й свої кримінальні закони на Україні запрова-
дила й установила, а наші військові знищила. 
Гетьманський уряд заборонила й скасувала, 
якусь свою Колегію з дванадцяти осіб, а рад-
ше з дванадцяти окрутних мучителів склала, 
в Глухові затвердила, вони ж із наших людей, 
мов із худоби, шкуру здирали, не дозволяли їм 
між собою розмовляти, мучили по-тиранськи, 
били батогами, розпинали на дибі, ламали ре-
бра, смалити, мов поросят, зв’язавши, на вогні, 
обливали киплячою смолою, вішали, стинали, 
четвертували та інші нечувані в світі муки на-
шому народові завдавали.

Нарешті, Москва, жадаючи не тільки зне-
силити Військо Запорозьке городове, а й ви-
нищити його, винайшла спосіб, як-от копан-
ня якогось там у своїй далекій стороні каналу 
та спорудження фортець у Персії, й на ті такі 
віддалені місця по кілька десятків тисяч коза-
ків указами заганяли; одних там тяжкими й 
невідомими роботами мордували, других мо-
рили голодом, а інших труїли гнилим, трух-
лявим борошном, перемішаним із вапном і 
ящірками.

А коли генеральній особі полковники й 
уся старшина з усім Військом Запорозьким 
городовим та зо всім народом нагадали про 
себе, звернулися з листом, покірливо й сліз-
но, до царської величності через своїх послів 
із приводу збереження своїх прав і вольно-
стей та про дотримання царських запевнень 
і обіцянок, затверджених грамотами, тоді 
їх усіх, забравши до Петербурга під вартою 
відвівши – одних замучено, других засудже-
но до вигнання, а третіх посаджено в тяжке 
ув’язнення” [32, с. 37–38; 1, с. 242–243]. 

Нагадав Орлик запорожцям і про наступ 
Москви на Запорозьку Січ, будівництво фор-
тець на її землях та про взяття й зруйнування 
дощенту Чортомлицької Січі в 1709 році, коли 
було жорстоко винищено старшину і рядове 
козацтво. “Невже вашим милостям добрим 
молодцям вигасло з пам’яті те, як Москва 
під час захоплення Січі, звабивши військову 
старшину й товариство до присяги улесливи-
ми обіцянками царської ласки, стинала їм го-
лови у своєму таборі, як перед тим було взято 
давній Кизи-Кермен для того щоб притискати 
й викорінювати Військо Запорозьке Низове, 
насаджуючи Самарські городки й заснову-
ючи Кам’яний Затон під прикриттям складів 
для провіантів і зброї, а Військо Запорозьке 
було заповнюване царськими грамотами, що 
після закінчення війни з турками і татарами 
ті городки на Самарі й фортеці на Кам’яному 
Затоні будуть знесені. Та що обіцяли – не зро-
били. Як і під час шведської війни, залучивши 
на свою службу чимало низового товариства 
та підманувши його платою, запровадили їх 
до Петербурга і звідти пороздавали на катор-
ги, де всі й загинули” [1, с. 244].

Ішлося в листі і про передання Москвою 
Туреччині та Кримському ханству запороз-
ьких земель за мирними договорами. Хочу між 
іншим те знати, де ваша милість, добрі молод-
ці Військо Запорозьке, задумали й домовили-
ся заснувати і збудувати Січ? Напевне, по той 
бік Дніпра. Та вас туди не допустять турки й 
татари, оскільки той край, де містяться най-
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кращі ваші пожитки й угіддя, чи то на Самарі, 
чи в інших місцях, давно Москвою віддані на 
вічні часи туркам і татарам, що підтвердже-
но мирними договорами й аж до Оріль-річки 
відмежовано; та все ж і самі, ваші милості, 
добрі молодці, пам’ятаєте, позаяк од військо-
вого товариства під час цього розмежування 
були надані люди турецьким комісарам. По 
сей бік Дніпра Москва не має жодного ступ-
ня землі, крім Києва, Трипілля й Василькова, 
навіть Cтapa Січ не належить їй і не повинна 
належати, що затверджено та улагоджено 
мирними договорами між Портою Оттоман-
ською й Москвою спершу на Пруті, потім у 
Стамбулі, а по-третє, в Адріанополі. До того 
ж і вся правобічна пустеля з полями, річками 
й струмками – однією частиною прилучена 
до Речі Посполитої – польської України, а й 
до ляцької області не тільки Прутськими, а й 
давнішими Карловицькими договорами від-
несена й відмежована, а з другою частиною 
– до самісінького Очакова належить туркам 
і татарам. Поміркуйте, <…> і своїм розумом 
зважте, де житимете під московською вла-
дою, де добуватимете череди, які теж роз-
плодилися під обороною його мості хана? 
Напевне, Москва не захоче задля вас воювати 
ні з турками, ні з тарарами за землі, що за-
лишаються по обидва боки Дніпра. Рада буде, 
й імені щоб Війська Запорозького Низового 
там не було, як те ухвалив небіжчик государ 
Петро Олексійович, тільки-но дочекався за-
вершення війни зі шведами” [1, с. 245]. 

Ще пошкодують запорожці, зробивши 
такий нерозважливий, хибний крок, доводив 
Орлик: “Але тільки-но закінчиться війна, то 
що з вашими милостями станеться, якого не-
щастя і згуби (цього не зичу) ви зазнаєте, самі 
на собі відчуєте й пошкодуєте, що нині так не-
розумно й бездумно учинили, не озираючись 
на задні колеса” [32, с. 39]. 

Запорожці отримали від Орлика листа 6 
травня 1734 року і, мабуть, із відповіддю не 
затрималися. У ній доволі чітко вказали при-
чини, які змусили їх повернутися під скіпетр 
російського монарха. Запорожці пояснюва-
ли, що, по-перше, “вимушені були відійти від 
ханської величності через те, що мали пре-
велику кривду від татар за втечу кримських і 
ногайських невільників, а ще більше за коней, 
худобу й овець, які невідомо де гинули, й нам 
не стало снаги платити дармовщину за них на 
вимогу їхнього татарського суду.

По-друге, ногайці, захопивши землі вище 
від Великого Лиману до самісіньких порогів, 
забрали весь Дніпро й степ, що мало чого нам, 
Війську Запорозькому, дісталося. По-третє, 

як сама вельможність ваша чули, що за хана 
Менглі-Гірея півтори тисячі наших козаків у 
Білгородщині на каторги продали <…>. Далі 
скажемо, що й із ляхами <…> хан у бійку нас 
кинув. А наших козаків, які в Брацлаві й по 
інших містечках лядсько-українських ходили 
торгувати рибою, безневинно ляхи полонили, 
повішали та їхнім добром заволоділи.

А <…> найгірше, <…> що якби ми пішли 
за <…> ханом, і за вами, гетьманом, проти вій-
ська її імператорської величності, то, оскіль-
ки орда здобувала міста, то набрали б наших 
християнських людей, як минулих років під 
Білою Церквою та під Слободами й, відсту-
пивши до Криму, запровадили б їх у вічну не-
волю; певне вже тоді б подвійний був би осуд 
від Господа за християнський плач і пролиття 
безневинної крові. Й мали б ми вічне проклят-
тя. Адже хоча кримський хан і Україну зміг би 
обстояти, чого не доведи Боже, то не сподіва-
ємося, щоб під ваш регімент її віддав”.

Отже, запорожці вважали неможли-
вим для себе залишитися під ханським 
протекторатом. На Кам’янській Січі серед 
старшини переважали ті, що дотримували-
ся промосковської орієнтації й не бачили 
іншого виходу, як повернутися в рідні міс-
ця, сприйнявши царську владу. “І в тому не 
сумніваємося, що воля її імператорської 
величності може нас, Військо, карати чи да-
рувати нам життя. То де вчинився гріх, хай 
там буде й покута. Одначе вона, милостива 
імператриця, бачачи нашу вірну службу у 
війську, що ми обіцяли її виказувати, споді-
ваємося, не віддасть нас, Військо, на поталу 
й за наші заслуги утримуватиме своєю імпе-
раторською ласкою” [1, с. 246–247].

Не без сарказму запорожці радять Орли-
ку зробити те ж саме. “Раяли б ми, Військо, 
й вашій вельможності, перед походом хана, 
щоб десь поблизу перебували з нами, Вій-
ськом, разом її імператорській величності 
били чолом і про милість таку, як і ми, проха-
ли, то й вашу особу, гадаємо, зволила б вітати 
й передати вам давні угіддя та маєтності”.

Закінчили свій лист запорожці ввічливо, 
але в офіційній тональності, без тих емоцій, 
які в Орлика виявлялися дуже сильно: “Так 
ми відповідаємо і, відповідаючи, наш військо-
вій поклін вашій вельможності, назавше зали-
шаємося. Вельможності вашій всього добра 
зичимо й до послуг готові її імператорської 
величності Війська Запорозького Низового 
отаман кошовий Іван Малишевич з усім това-
риством” [1, с. 247–248]. 

Це був остаточний і відвертий розрив. 
Запорозьке Військо завжди було основою 
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політичних та військових планів Орлика. 
Без збройних сил гетьман уже вважався не 
стільки головою окремої держави з правом 
укладати союзи з тою чи тою державою, 
скільки дорадником чужих урядів, екс-
пертом у справах Східної Європи. Перехід 
запорозьких козаків справив дуже прикре 
враження на правлячі кола Франції, Туреч-
чини, Кримською ханства.

Для запорожців період відвертої ворож-
нечі з російським урядом завершувався, роз-
починалася нова сторінка їх історії, визначе-
на почасти прикладами військової співпраці з 
ним, але здебільшого – прихованого, та все ж 
супротиву, боротьби за збереження козаць-
ких прав і “вольностей” Війська Запорозько-
го Низового. 

І все ж понад дві тисячі запорожців після 
маніфесту П. Орлика повернулися до геть-
мана [6, с. 61]. Та оскільки лише Франція на-
давала матеріально-фінансову допомогу на 
утримання козацького війська, при Орлику 
залишилося до 700 чоловік.

Але, попри всі труднощі й невдачі, геть-
манові без війська й держави нарешті, зда-
валося, усміхнулася фортуна: 7 травня 1736 
року розпочалася російсько-кримська війна 
(росіяни ще влітку 1735 року робили демарші 
в Криму), а 28 травня Туреччина оголосила 
війну Росії й Австрії. Відтак подія, на котру 
чверть століття очікував П. Орлик і з якою 
пов’язував надії на відродження Української 
держави, стала реальністю.

З огляду на гіркі уроки “Східної кризи”, 
гетьман повсякчас звертається то до Туреч-
чини, щоб утримала татар від грабіжництва і 
“людоловства” на українських землях; то до 
Франції, від якої сподівається гарантій, що 
“козацька нація обох берегів Дніпра має бути 
вільною і незалежною” (останнє викликало 
невдоволення поляків, які застерігали від пре-
тензій гетьмана на Правобережжя). Із болем 
зізнався він синові в листі від 23 грудня 1736 
року: “Я тремчу від жаху від цієї гидкої по-
літики розділу України. Таким чином, знов 
бажають перешкодити визволенню козацької 
нації. О нещасна наша Батьківщина” [6, с. 66].

Усмішка фортуни виявилася зрадливою: 
зазнаючи поразок, турки пішли 1737 року на 
перемовини з росіянами. У Немирові царські 
дипломати зігнорували пропозицію францу-
зів стосовно українського питання. Щоправ-
да, наступного року знову спалахнула війна. 
Турецький диван навіть розглянув проект 
П. Орлика, що передбачав виведення, з допо-
могою татар Менглі-Гірея, запорожців із Росії. 

Та, незважаючи на певні успіхи турків, на по-
чатку 1739 року біля Бєлграда почалися мир-
ні переговори. Гетьман прибув до Бєлграда в 
лютому й заручився підтримкою французької 
дипломатії стосовно внесення до російсько-
турецького договору 2-го пункту Прутського 
трактату 1711 року. Але царські дипломати 
відмовилися навіть говорити про козаків, 29 
вересня 1739 року підписано Бєлградський 
договір, який передбачав: утрату Росією Азо-
ва (залишався в нейтральній зоні, а його укрі-
плення були зруйновані); повернення Туреч-
чині фортець Очаків і Кінбурн; заборону Росії 
утримувати флот на Чорному й Азовському 
морях; звільнення полонених з обох сторін і 
налагодження торгівлі; перебування росій-
ського резидента в столиці Туреччини.

Отже, російсько-турецька війна 1735–
1739 років привела до незначних для Росій-
ської держави позитивних наслідків, до того 
ж, дорогою ціною – втратою понад 100 тис. 
вояків. Державні кордони дещо відсунулися 
на південь за рахунок території середньої те-
чії Дніпра (головно – Вольностей Війська За-
порозького Низового). Проте вийти до Чор-
ного моря й підкорити Крим царату, звісно ж, 
не вдалося. Але для П. Орлика Бєлградський 
трактат означав, що “москалі назавжди запа-
нували над козаками” [20, с. 378].

Коли по укладенню 10 листопада 1739 
року договору між Стокгольмом і Стамбу-
лом розпочалася російсько-шведська війна, у 
П. Орлика знову спалахнула надія: шведський 
уряд обіцяв гетьманові на повоєнному конгре-
сі поставити українське питання. Але чергова 
Північна війна швидко скінчилася територі-
альними надбаннями Росії в Прибалтиці.

Розуміючи, що йому вже не побачити 
вільну Україну, П. Орлик 30 серпня 1741 року 
звертається з листом-заповітом до кардина-
ла Франції Флері. Гетьман просить протек-
ції синові Григору й усій козацькій нації, бо 
“який би малий інтерес не являла справа ко-
зацької нації у великій машині, якою Ви так 
розумно і геніально керуєте, одначе неоспо-
римі права цієї нації на Україну, узурповану 
московським пануванням; ярмо, котре на неї 
наложили, <…>, становиться з кожним днем 
більше і більше невиносимим – все це приму-
шує мене виконати <…> обов’язки, котрі я 
прийняв на себе під час вибрання в гетьмани. 
Ніколи я не перестану шукати всіх легальних 
засобів, щоби заявляти мої права й права моєї 
нації на Україну…” [6, с. 69].

Турецький уряд, аби не конфліктувати з 
Росією, змушував гетьмана переїхати з Бу-

Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿



195

хареста до Адріанополя. Усе ж, за сприяння 
шведських і французьких дипломатів, Орли-
ку вдалося осісти в Яссах, де мав підтримку 
молдавського господаря Маврокордата. Саме 
там, 22 травня 1742 року, й скінчився земний 
шлях гетьмана в екзилі. Доля могили його – 
невідома (І. Борщак уважає, що поховали 
гетьмана в одному з монастирів поблизу Ясс).

* * *
Високо поціновуючи діяльність гетьмана-

емігранта, Б. Крупницький стверджував: 
“Українська справа стала правдивим змістом 
його життя. Цілу свою небуденну енергію він 
присвятив політичним завданням; своє зван-
ня гетьмана, шефа нації, він відчував, як від-
повідальний обов’язок, в жертву якому тре-
ба було принести свою персональну долю. 
І брався він за свої завдання з чисто укра-
їнською впертістю: скільки разів бачив свої 
плани зруйнованими, скільки невдач пережив 
на своїм віку, і все ж таки знову піднімався, 
набирався нової енергії і шукав нових шляхів 
– і так до кінця свого життя” [20, с. 382].

Чому ж подвижницька, жертовна праця 
повпреда українства в Європі не увінчалася 
успіхом? Задля відповіді на це наріжне запи-
тання звернімося до фундаментальної моно-
графії канадського історика та політолога 
О. Субтельного.

Передусім учений наголошує, що діяль-
ність мазепинців потрібно розглядати на ши-
рокому тлі – в контексті повстань східноєв-
ропейської знаті початку XVIII ст.: “<…> як 
і Ракоці, Кантемир, Паткуль та Лещинський 
у своїх країнах, Мазепа й Орлик очолювали 
боротьбу української еліти проти чужозем-
ного абсолютизму – в даному разі того, що 
його Москва прагнула запровадити в Укра-
їні” [33, с. 153]. Дослідник підкреслює, що 
для патріотизму знаті у ХVІІ–ХVІІІ ст. було 
притаманне поєднання прагматичного й аль-
труїстичного, бо то був час, “коли наступ на 
автономію країни на практиці означав обме-
ження політичних прав і привілеїв її еліти…” 
[33, с. 153]. Відтак “бажання Мазепи, Орлика 
й старшини забезпечити свої інтереси тіс-
но перепліталися з турботою про добробут 
і волю їхньої «коханої вітчизни, України»” 
[33, с. 153].

Отже, об’єктивно козацько-старшинська 
еліта виступала оборонцем національно-
державних інтересів. Але і “Мазепа, і Орлик, 
як і інші провідники східноєвропейських ви-
ступів знаті, <…> залежали від іноземної під-
тримки”, оскільки були ізольованими від го-
ловних частин українського суспільства [323, 

с. 155]. Учений виокремлює низку чинників 
обмеженої підтримки мазепинців: “Укра-
їнським масам і духовенству, на яких дуже 
вплинула Петрова релігійна пропаганда, лег-
ше було солідаризуватися з православним, як 
і вони, царем, аніж з Орликовими католиць-
кими, мусульманськими та лютеранськими 
союзниками. Оскільки старшина була порів-
няно молодою елітою, недавнє узурпування 
нею різноманітних соціально-економічних 
прерогатив викликало більшу ворожість за-
галу населення, ніж перші ознаки абсолютиз-
му, що його Петро І почав запроваджувати в 
Україні. Царева майстерність у застосуванні 
до старшини політики “батога і пряника” ви-
явилась особливо ефективним засобом по-
збавити гетьмана прихильників навіть у його 
власній верстві” [33, с. 154].

Відтак Орлик, як і свого часу Мазепа, “міг 
розраховувати на підтримку тільки своїх най-
ближчих спільників (генеральної старшини) 
та запорізьких козаків, які <…> були єдиним 
елементом в українському суспільстві, що 
відчував безпосередню загрозу російського 
централізму” [33, с. 154].

Злиденне, сповнене поневірянь і небез-
пеки життя в еміграції суттєво звузило коло 
прибічників і соратників П. Орлика; від за-
порожців він був здебільшого ізольованим 
(а згодом Низове товариство повернулося 
в лоно Російської імперії). Тому українські 
політемігранти змушені були домагатися по-
кровительства можновладців, зацікавлених в 
ослабленні Росії. Проте, “з одного боку, до-
помога <…> патронів заохочувала емігрантів 
продовжувати свої спроби, вірити в можли-
вість успіху, з іншого – підпорядковувала ін-
тересам тих патронів, які дуже часто супере-
чили їхнім власним” [33, с. 155].

Таким чином, на основі розгляду вузло-
вих проблем дипломатії П. Орлика можемо 
зробити певні висновки.

По-перше, вона розгорталася в руслі 
його попередників (Б. Хмельницького, геть-
манів за доби Руїни, І. Мазепи) – на засадах 
полівасалітетності, але з часом трансфор-
мувалася в концепцію європейської безпе-
ки задля вирятунку України з-під скіпетра 
російського царя.

По-друге, успішною й результатив-
ною зовнішньополітична діяльність Укра-
їни можлива лише за умови єдності її 
еліти, превалювання у світогляді цієї елі-
ти національно-державних інтересів над 
класово-становими, клановими, єдності з 
іншими верствами суспільства.
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По-третє, слабка, політично й менталь-
но розшматована Україна не зможе стати 
суб’єктом, активним гравцем світової політи-
ки, залишиться на її узбіччі, приречена стати 
об’єктом геополітичних інтересів сильніших 
сусідів, розмінною картою в їх суперництві, 
протистоянні.
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ПЕРША СПРОБА САМООРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ВЧИТЕЛЬСТВА НА 

ПОЛТАВЩИНІ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

У статті розглядаються перші спроби 
самоорганізації українських учителів на Пол-
тавщині на  початку ХХ століття з метою 
боротьби за створення національної школи і на-
вчання дітей рідною мовою.

Ключові слова: українське вчительство, 
національно-визвольний рух, народна освіта, 
Учительська  спілка, національна школа, укра-
їнська мова.

Н а початку ХХ століття український 
національно-визвольний рух уже став 

реальною політичною силою в підросійській 
Україні. На політичну арену вийшло нове по-
коління української інтелігенції, яка через 
культурно-просвітницьку діяльність прагну-
ла здобути національні і політичні права для 
свого народу і дотримувалася радикальних 
методів боротьби з російським самодержав-
ством. Чільне місце в ній займали представ-
ники національно свідомого українського 
учительства. Їх було небагато, але своєю 

подвижницькою діяльністю вони торували 
шлях до свободи і незалежності України. Зо-
крема, в Полтавській “вільній громаді” Рево-
люційної Української партії (РУП) працюва-
ли вчитель другого реального училища Іван 
Сидоренко (під час обшуку поліція вилучила 
в нього близько 2500 примірників та інших 
нелегальних видань українською мовою), в 
Лубенській – учителька початкової земської 
школи Анна Приходько, в Прилуцькій – Те-
тяна Дорошенко та ін.

Український студентський з’їзд і перша 
партійна конференція РУП відбулися в черв-
ні І901 р. у помешканні родини знаного діяча 
культурно-просвітницького руху Олександра 
Русова та його дружини Софії – згодом відо-
мого українського педагога та письменниці. 
Згідно з повідомленнями полтавських жан-
дармів, громадська діяльність родини Русо-
вих була спрямована на “повне відокремлен-
ня Малоросії від Росії і створення суверенної 
держави на конфедеративній основі. Русови 
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брали найактивнішу участь в агітації за вве-
дення в школах Малоросії викладання ма-
лоросійською мовою, а також за видання і 
розповсюдження малоросійського буква-
ря” [4, с.113].

Напередодні революції 1905–1907 років 
серед членів РУП почалися гострі ідеологіч-
ні розбіжності, які привели до фактичного 
створення двох українських партій соціал-
демократичного спрямування – Української 
соціал-демократичної робітничої партії і 
“Спілки”. До них долучилися й окремі пред-
ставники полтавського вчительства. На-
приклад, революційну діяльність у “Спілці” 
проводили вчитель вищої початкової шко-
ли в Прилуках Мусій Криштопа, вчителі 
церковно-приходської школи із Галаїців Бір-
ківської волості Гадяцького повіту Тимофій 
Микитенко і Петро Залозний та земської 
школи із села Глибокого Рогозівської волості 
Переяславського повіту Іван Заєць та ін. 

В умовах наростання революційної бо-
ротьби український національно-визвольний 
рух був спрямований головним чином проти 
русифікаторської політики російського са-
модержавства. Українська громадськість Пол-
тавщини все більше переймалася культурно-
національними проблемами, відстоюючи право 
на вільний розвиток української мови, культу-
ри і літератури. Ці тенденції особливо посили-
лися під час революції 1905–1907 років. 

У національному русі брали участь різні 
верстви українського суспільства, об’єднані 
спільною національною ідеєю, найперше – 
вчителі початкових, так званих народних 
шкіл, які самі були вихідцями з народу і най-
більше переймалися його інтересами. Разом з 
іншими представниками української інтелі-
генції вони виступали ініціаторами створення 
Селянських спілок  – професійно-класових 
організацій українського селянства. В селі 
Остап’є Хорольського повіту організаторами 
Селянської спілки були вчителі двокласного 
міністерського училища Андрій Букшований 
та подружжя Ксенія і Федір Григоровичі. 
Вони влаштували в селі декілька нелегальних 
зборів і мітингів, на яких закликали селян не 
платити податки і не коритися царській владі. 

У Пирятинському повіті осередки Селян-
ської спілки були створені з ініціативи вчи-
телів земських шкіл Олександра Чепурного 
з Берлівців, Ольги Чижевської з Богданівки, 
Ясинського і Білоконя з Сергіївки, Огієнка з 
Білошапок, силенка з Березової Рудки та ін.

У Сокілці Кобеляцького повіту ідеї Се-
лянської спілки поширювали молоді вчи-

тельки Марія Бондарєва і Меланія Яковенко. 
Результатом їх діяльності, як зазначалося в 
поліцейських рапортах, були значні “хвилю-
вання” серед селян [2, ф. 138. – Оп. І. – Спр. 
334. – Арк. 16]. 

Учитель Буняківської початкової школи 
Дмитро Маляр увійшов до складу повітово-
го виконавчого комітету Селянської спілки в 
Кобеляках і був обраний делегатом Всеукра-
їнського Селянського з’їзду, який у зв’язку з 
проведеними арештами не відбувся. Д. Маляра 
засудили до одного року фортеці (одиночної 
камери з суворим режимом). Його стара мати 
залишилася без свого єдиного годувальни-
ка. Вчителі Михнівської початкової земської 
школи Ксенія Михайловська і Лідія Червонеч-
ко ввійшли до селянського комітету Хорош-
ківської волосної Селянської спілки, який – на 
противагу волосній управі – став справжнім 
органом селянського самоврядування.

За прикладом Селянських спілок вчите-
лі Полтавщини для захисту своїх професій-
них інтересів і створення системи національ-
ної освіти також зробили перші спроби до 
об’єднання. Поштовхом до цього стало ство-
рення Всеросійської спілки вчителів і діячів 
народної освіти. До складу організаційного 
бюро з підготовки з’їзду в числі інших представ-
ників від українського вчительства ввійшла і 
С. Русова, “високошановна бабуся національної 
школи”, як її називали сучасники. Українські 
делегати висунули ідею заснування паралель-
но із Всеросійською Всеукраїнської вчитель-
ської спілки та прийняли проект її статуту, у 
якому, зокрема, говорилося: “Всеукраїнська 
спілка вчителів і діячів народної освіти засно-
вується для боротьби за ґрунтовну перебудову 
справи народної освіти на Вкраїні на підвали-
нах свободи, демократизації та національної 
школи”. Спілка ставила за мету: домогтися для 
українських дітей загального, безоплатного, 
обов’язкового і світського початкового навчан-
ня, а також українізації всіх (крім приватних) 
початкових шкіл, учительських семінарій та 
інститутів. Вивчення основ християнського ві-
ровчення мало бути приватною справою учнів.

Серед делегатів першого Всеросійсько-
го з’їзду вчителів Україну представляли 
С. Русова, П. Стебницький, Д. Дорошен-
ко і депутати першої державної Думи Росії 
В. Шемет, І. Шраг та П. Чижевський. З ініціа-
тиви і на вимогу української делегації з’їздом 
була прийнята резолюція, яка дозволяла вчи-
телям різних народів Росії створювати власні 
професійні спілки і в такій формі входити до 
Всеросійської учительської спілки. 
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Проголошені Всеросійською спілкою 
вчителів і діячів народної освіти принципи 
демократизації навчального процесу викли-
кали широкий резонанс серед прогресивно-
го вчительства Полтавщини. У Полтаві до 
Учительської спілки вступила Катерина Бем, 
у Лубенському повіті – вчитель церковно-
приходської школи в селі Яблуневому Антін 
Волосянко, Ірина Чеберякова (хутір Сабада-
щів Яблунівської волості), Митрофан Гонча-
ренко (село Черківці Велико-Селицької во-
лості), Микола Хало (село Денисівка), Тетяна 
Марченко (хутір Золотохор Денисівської во-
лості), у Пирятиському повіті – Олександр 
Чепурний, Ольга Чижевська, Олександр 
Ясинський та ін. 

Основною вимогою вчителів-українців 
була українізація народної освіти. З цією 
метою в листопаді 1905 р. у Полтаві відбувся 
з’їзд вчителів, на якому ухвалили платформу 
з питання організації національної школи в 
Україні [1, с. 188–189.]. Прогресивне вчитель-
ство краю розуміло, що втілити в життя свої 
вимоги можна, лише поваливши царське са-
модержавство і домігшись автономії України 
в складі демократичної Російської держави. 
Тому багато хто взяв активну участь у рево-
люційних подіях 1905–1907 років. Учителька 
Єфросинія Захаржевська організувала анти-
урядовий мітинг у містечку Глинському Ро-
менського повіту, Антін Дручевський – на ху-
торі Климівка Денисівської волості [3, с. 81]. 

Учителька Малопопівської школи Ново-
аврамівської волості Хорольського повіту ра-
зом із своїм чоловіком Федором 1905 р. пра-
цювали в Остап’євському земському училищі 
і систематично проводили антиурядову агіта-
цію серед селян, за що зазнали переслідувань 
від царської влади [2, ф. 83. – Оп. І. – Спр. 71. – 
Арк. 53]. За прогресивні переконання і “мазе-
пинство” переслідувань зазнали також члени 
Учительської спілки вчителі з Берлівців, Біло-
шапки, Сергіївки, Березової Рудки, Повстина 
і Богданівки Пирятинського повіту.

Переслідування прогресивних вчителів-
українців особливо посилилося після пораз-
ки революції 1905–1907 років.

Лохвицьке товариство взаємодопомоги 
вчителів було утворене в кінці ХІХ століття, 
але його статут Міністерство народної освіти 
Російської імперії затвердило лише 24 серпня 
1900 р. Частина членів цього товариства ста-
ла організаторами Селянських спілок і всту-
пила до Всеросійської вчительської спілки. 
Згідно з агентурними даними поліції, там пе-
ребувало 14 учителів повіту. Серед них Марія 

Гамалія – вчителька Пісківської початкової 
школи, Олександра Григоренко, Петро Ляш-
ко і Любов Ковинська – вчителі Харківецької 
земської школи, Олександр і Катерина Ли-
сенки (земська школа села Гамалії), Федір 
Богаєвський і Петро Табурянський (земська 
школа села Яцини) та ін. [2, ф. 83. – Оп. І. – 
Спр. 71. – Арк. 145].

Із 1905 р. Лохвицьке товариство вза-
ємодопомоги вчителів очолював Володимир 
Олександрович Слюз, але за революційну ді-
яльність наступного року його вислали на чо-
тири роки до архангельської губернії. Проте 
в жовтні 1908 p. цей вирок було переглянуто 
Харківською судовою палатою і за участь у 
“безпорядках” 14 грудня 1905 р. у Лохвиці, 
які закінчилися кривавою розправою над се-
лянами, його засудили до каторжних робіт 
[2, ф. 83. – Оп. І. – Спр. 71. – Арк. 34]. 9 лис-
топада 1906 р. проти вчителя Ночовного була 
порушена кримінальна справа за звинувачен-
ням у революційній агітації серед селян Тру-
байців Хорольського повіту, його звільнили з 
роботи. За звинуваченням у “приналежності 
до злочинної партії” (мовилося про Всеро-
сійську Учительську спілку – В. Р.) із Золо-
тоніської юнацької гімназії були звільнені 
вчителі Батнер, Яцунова і Богаєвський [2, ф. 
83. – Оп. І. – Спр. 71. – Арк.106, 109].

Петро Козмополо в період резолюції 
1905–1907 рр. учителював у Єлизаветград-
ському повіті і належав до бойової орга-
нізації загальноросійської партії есерів. 
1907 р. вони намагалися підірвати примі-
щення земської управи, але бомбу виявила 
поліція і частину бойовиків заарештували. 
Козмополо зник і протягом жовтня 1907 – 
вересня 1908 років учителював у Кулішівці 
Святилівської волості Кременчуцького по-
віту. Там він виступав проти обов’язкового 
вивчення закону Божого в початкових шко-
лах і був звільнений з роботи як неблаго-
надійний. Знову довелося шукати місце ро-
боти. Нарешті в кінці 1908 р. йому вдалося 
влаштуватися вчителем у селі Богушкове 
Золотоніського повіту. Проте він і там про-
довжував революційну діяльність. Серед од-
носельців Козмополо користувався незапе-
речним авторитетом, тож коли його почала 
переслідувати поліція, селяни скликали схід 
і хотіли написати присуд, щоб його залиши-
ли вчителювати в Богушковому, але чоловік 
відмовився, заявивши, що сам за себе здат-
ний постояти. П. Козмополо поліція зааре-
штувала в 1909 р., і подальша його доля неві-
дома [2, ф. 83. – Оп. І. – Спр. 71. – Арк. 37].
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Незважаючи на те, що Всеросійська спіл-
ка вчителів і діячів нородної освіти формаль-
но існувала легально і проводила свої з’їзди 
(останні відбулися 18–24 червня 1907 р.), ро-
бота яких висвітлювалася в пресі, царською 
владою вона розглядалася як антиурядова і 
злочинна. Таємним циркуляром від 13 люто-
го 1907 р. полтавський губернатор зобов’язав 
поліцмейстерів і повітових справників рішу-
че боротися з незаконною діяльністю неле-
гальної організації, яка присвоїла собі назву 
“Всеросійська спілка вчителів і діячів народ-
ної освіти”, поліцейські чини зобов’язувалися 
встановити “напряженное наблюдение” за 
всіма особами, причетними до народної осві-
ти, стежити за поїздками вчителів і про всіх 
підозрілих у зв’язках з Учительською спіл-
кою повідомляти начальника губернського 
жандармського управління [2, ф. 83. – Оп. І. 
– Спр. 71. – Арк. 40–42].

19 вересня 1908 р. полтавський губерна-
тор черговим таємним циркуляром наказав 
поліцмейстерам і повітовим справникам “не-
гайно надати <…> списки тих осіб із середо-
вища нинішнього учительського персоналу, 
які помічені або запідозрені поліцією в учас-
ті в таємних організаціях нелегальної «Все-
російської спілки вчителів і діячів народної 
освіти»” [2, ф. 83. – Оп. І. – Спр. 71. – Арк. 
60]. Найбільше занепокоєння полтавського 
губернатора викликала та обставина, що чле-
ни Учительської спілки можуть потрапити під 
контроль Української соціал-демократичної 
робітничої партії, позаяк у програмі цієї пар-
тії “особливе місце займає питання націо-
нальне” [2, ф. 83. – Оп. І. – Спр. 71. – Арк. 8].

Побоювання губернатора були небезпід-
ставними, зважаючи на те, що серед учителів 
виникла думка створити самостійну Всеукра-
їнську професійну учительську організацію, 
основним завданням якої мала стати украї-
нізація освіти, насамперед початкової. Про-
те в період революційного піднесення 1905р. 
більшість національно свідомих учителів-
українців була зайнята революційною ді-
яльністю. Реалізуватися вона почала лише на 
початку 1906 p., коли ті разом з активістами 
Громадського руху Київщини виробили ста-
тут Всеукраїнської спілки вчителів і діячів 
народної освіти. Протягом першої половини 
цього року освітяни Київщини згуртувалися 
в Товариство вчителів-українців, яке з часом 
мало перетворитися на Всеукраїнське. Вліт-
ку 1906 р. київське Товариство влаштувало 
курси з українознавства для вчителів губер-
нії. На початку 1907 р. виникла й Українська 
спілка вчителів Катеринославської губернії, 

але з настанням столипінської політичної ре-
акції обидві вчительські громадські організа-
ції через репресії припинили своє існування.

Третя і найбільш успішна спроба 
об’єднання вчителів-українців була зро-
блена в лютому 1907 р. в Полтаві. Уперше 
питання про їх об’єднання в професійну 
громадську організацію постало 10 верес-
ня 1905 р. на зібранні Товариства допомоги 
вчителям губернії. Зібрання вирішило виро-
бити статут нової організації, розбудованої 
на засадах національної освіти, і приступи-
ти до видання українських підручників для 
народних шкіл. Із цією метою була обрана 
комісія в складі 10 осіб, до якої ввійшли 
Микола Гавриленко, Михайло Фісун, свя-
щеник Андрій Геращенко, Стороженко та 
ін. [2, ф. 83. – Оп. І. – Спр. 71. – Арк. 61].

Ідея самоорганізації вчительства Пол-
тавщини дістала підтримку серед колег, які 
працювали в сільських школах, і вже у квітні 
1907 р. відбулися установчі збори вчителів-
українців Полтавського повіту, на яких був 
присутній і представник від освітян Кате-
ринославської губернії. У ході тривалих 
дискусій вчителі виробили проект свого гу-
бернського статуту, який у перспективі мав 
об’єднати освітян у всеукраїнському масш-
табі, і обрали тимчасову раду. Протягом літа 
вона налагодила контакти з учителями інших 
повітів Полтавщини. На скликаній у жовтні 
1907 р. учительській конференції вже були 
присутні представники п’яти повітів та один 
від учителів-українців Полтави. Конферен-
ція затвердила статут Учительської спілки та 
обрала правління (раду) і зобов’язала його 
працювати над залученням до спілки вчителів 
решти повітів Полтавщини.

Наступна учительська конференція від-
булася в березні 1908 р. На цей час спілка 
вже охоплювала вчителів дев’яти повітів гу-
бернії. Із учителів-патріотів в Учительській 
семінарії, що знаходилася на Шведській 
могилі поблизу Полтави, склалася Укра-
їнська громада. Її організатори постави-
ли перед адміністрацією вимогу включити, 
починаючи з 1908–1909 навчального року, 
до навчальних програм вивчення україн-
ської мови, літератури та історії України [5, 
с. 12]. Українська громада семінарії також 
долучилася до роботи з розбудови профе-
сійної учительської громадської організації. 
Зроблений був і перший рок до перетворення 
Учительської спілки Полтавщини на Всеукра-
їнську: її правління (рада) встановили контакт 
з учителями-українцями Харківської губернії 
[2, ф. П-7. – Оп. І. – Спр. І. – Арк. 87–88].
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Одночасно з Учительською спілкою 
вчителі-українці Полтавщини заснували і 
видавництво “Український учитель”, а його 
керівником став учитель початкової школи з 
приміського села Яківців Михайло Редько (за 
революційну діяльність арештовувався 1906 
р.); членами видавничого колективу були при-
сяжний повірений (адвокат) Микола Дмитрі-
єв і вчителі Григорій Шерстюк та Григорій 
Ясинський. Як стверджував полтавський по-
ліцмейстер, усі вони належали до української 
революційної організації. 

Згідно зі статутними вимогами, видав-
ництво “Український учитель” мало пропа-
гувати ідею української національної школи 
шляхом агітації серед учителів і батьків учнів; 
видавати друком педагогічні й дитячі книжки, 
журнали та підручники українською мовою; 
об’єднувати навколо себе вчителів-українців 
та всіх прибічників української школи, які б 
включалися в боротьбу за створення системи 
демократичної національної освіти; допома-
гати батькам і школі у вихованні покоління 
українських патріотів [2, ф. 351. – Оп. І. – 
Спр. 58. – Арк. 417]. 

Про намір учителів-українців створи-
ти свою національну спілку розповіла ро-
сійській громадськості Софія Русова на 
шпальтах журналу “Русская школа” в стат-
ті “О национальной украинской школе пре-
жде и теперь”.

Полтавське видавництво “Український 
учитель” оголосило конкурс на кращий під-
ручник з історії української літератури. Ко-
шти на винагороду надав М. Дмитрієв. Він 
прагнув, щоб була створена така історія 
українського красного письменства, в якій 
би “показано було національну основу й при-
кмети письменства, а також і впливи на його 
від сусідніх письменств” [6, с. 227].

Видавництво проіснувало лише близько 
року і було закрите царською владою, але 
протягом короткого часу встигло видати в 
типографії Шиндлера 12 книжок україн-
ською мовою (одна з них була конфіскована), 
зокрема три підручники, шість книжок для 
дитячого читання і три популярних видання 
для масового читача. Серед друкованої про-
дукції були “Коротка українська граматика 
для школи” Г. Шерстюка, “Про небо. Попу-
лярна астрономія”, “Діткам. Казки і вірші” 
С. Черкасенка, казки братів Грімм у пере-
кладі  українською, “Як народилася пісня”, 
“Убогий жид”, “Про Сивенького” та ін. [2, 
ф. 351. – Оп. І. – Спр. 58. – Арк. 85].

Полтавське видавництво “Український 
учитель” було першим в Україні спеціалізо-
ваним видавництвом української дитячої і 
навчальної літератури. За короткий час свого 
існування воно встигло зробити більше для 
згуртування вчителів-українців і популяри-

зації української національної школи, ніж 
будь-які інші подібні громадські організації. 
21 січня 1909 р. губернатор наказав полтав-
ському поліцмейстеру надати йому копію 
статуту видавництва. Позаяк такого не ви-
явилося, за розпорядженням губернатора 
воно було закрите. Г. Шерстюк змушений був 
виїхати до Юзівки на Донбасі, а Г. Ясинський 
і М. Дмитрієв – до Києва. 

Отже, в умовах російського самодержав-
ства можливостей в Україні ні для національ-
ної школи, ні для об’єднання українських учи-
телів не було. Відродилися вони лише після 
повалення царизму за Української революції 
1917–1921 рр. в добу Центральної Ради.
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ских учителей на Полтавщине (начало ХХ века)

В статье рассматриваются первые попытки 
самоорганизации украинских учителей на Пол-
тавщине в начале ХХ века с целью борьбы за со-
здание национальной школы и обучения детей на 
родном языке.
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Сергій Шебеліст

АНАТОЛІЙ ПОГРІБНИЙ:
ЛЮДИНА ДУЖОГО ЧИНУ

Витоки таланту

Анатолій Григорович Погрібний наро-
дився 3 січня 1942 р. у с. Мочалище на 

Чернігівщині, неподалік тичинівських Пісків. 
Хоч насправді він з’явився на світ у вересні 
1941 р., але документи, що засвідчували саме 
цю дату, загубились у вихорі Другої світової 
війни. Відтак матері Софії Петрівні Зимба-
левській довелося “вигадувати” новий день 
народження сина. Годі й говорити про те, 
якими були перші роки життя малого Ана-
толія. Узимку 1942–1943 рр. фашисти, від-
ступаючи після поразки під Сталінградом, 
намагалися “віддячити” ворогові сторицею, 
тож нещадно палили села і винищували міс-
цеве населення. Перелякані люди, сподіва-
ючись на порятунок, ховалися в льохах, але 
німці, знаючи про це, зривали ляди і кидали 
туди гранати. Від розлюченої руки окупантів 

загинуло й майже все село Анатолія Погріб-
ного, проте його родині пощастило вижити 
– на ляду впала палаюча балка, й есесівці ні-
чого не помітили. Утім, на цьому жахіття не 
закінчилися. Вийшовши із заповненого їдким 
димом льоху, мати з дітьми наразилася на ще 
одну небезпеку: слідом за фашистами йшли 
поліцаї, які “зачищали” територію. Погрібні 
сховалися на снігу в заростях верболозу, але 
їх місцезнаходження видав дитячий голос, на 
який гітлерівські посіпаки миттєво “відгукну-
лися” автоматною чергою. Кулі просвистіли 
за якихось 20 сантиметрів над головою... Зго-
дом, уже в зрілому віці, Анатолій Григорович 
віддасть данину пам’яті воєнному минулому 
рідного краю, відроджуючи партизанські 
села, здавалося, знищені назавжди.

Незважаючи на матеріальну скруту й 
відсутність міцного плеча чоловіка (Григо-
рій Федотович Погрібний загинув на фрон-

“Народний професор”, “кумир думаючих студентів”, 
“професіонал високого класу”, “Великий Українець”… Усі ці 
епітети звучали, звучать і, поза сумнівом, ще звучатимуть 
на адресу видатного вченого, доктора філологічних наук, 
публіциста і громадсько-політичного діяча Анатолія Григоро-
вича Погрібного (1942–2007). Його, на жаль, немає поміж нас 
ось уже три роки, але пам’ять про цю світлу, добру, невтом-
ну, відкриту, інтелігентну й патріотичну людину живе серед 
друзів, колег, учнів, однодумців і опонентів. 

Заповнити прогалину, що виникла після відходу Анатолія 
Григоровича в інші світи, дуже складно, і це той випадок, 
який вкотре спростовує тезу, що незамінних людей немає. 
Виявляється, є. “Його ніхто не замінить. Ніхто! Це була 
настільки працьовита, всеохопна, небайдужа людина, – зазначає 
голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” Павло Мовчан. 
– Він надзвичайно вболівав за спільну справу всієї України. Я 

не бачу такої людини, яка б могла сказати: я – рівнозначний Анатолію Григоровичу” [7]. 
Нам, тим, хто залишився на дорогій серцю професора українській землі, залишається хіба 
що брати з нього приклад, яскравий приклад інтелектуальної відповідальності, відваги, 
працелюбності, не галасливо-демонстративного, а конкретного, діяльного патріотизму. 
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ті), Софія Петрівна, вчителька початкової 
школи, дбала про гідне виховання дітей і 
прищеплювала їм любов до рідного слова й 
рідної землі. Найбільший вплив це мало, на-
певно, на сина Анатолія. Як говорив колиш-
ній колега професора Погрібного,  старший 
науковий співробітник відділу літератури 
Науково-дослідного інституту українознав-
ства Олександр Хоменко, саме мати Анато-
лія Григоровича “вперше показала йому – ні, 
не “показала”, а дала змогу відчути й безпо-
середньо пережити – живу, органічну єдність 
українського слова й українського терену, 
їхню високу симфонічність, у якій римують-
ся слова і дерева, вірші – і лінія обрію за по-
лем… У тичинівських Пісках – за кілька кіло-
метрів від Мочалища, куди жінка ходила із 
сином по хліб, вона, зазвичай, підходячи до 
майдану (і це в пам’яті хлопця закарбувалося 
назавжди), говорила синові: “Отут була церк-
ва, де німці спалили багато людей. А ось на 
тому місці жив колись поет Тичина, що писав 
ті вірші, які ти знаєш”. Так у його світ ці реа-
лії – мікрокосм Чернігівщини та Павло Тичи-
на – назавжди поряд і увійшли” [15]. 

Утім, правдивого, неспрофанованого Ти-
чину Анатолій Погрібний відкриє для себе 
тільки в 1960-х, коли вночі в гуртожитку пе-
редруковуватиме на машинці нецензуровані 
збірки “Сонячні кларнети”, “Замість сонетів 
і октав”, “Вітер з України”. Знаючи про вну-
трішню трагедію Павла Тичини і про те, на 
що перетворилася його поезія, професор зав-
жди боронив митця від глузувань і кпинів, 
акцентуючи увагу на кращих, не пропаган-
дистських творах класика, а есе Погрібного 
“Сонцекларнетні карби віку” (2006) вважа-
ють одним із кращих (після “Розстріляного 
Відродження” Юрія Лавріненка і “Феномена 
доби” Василя Стуса) літературознавчих текс-
тів про Тичину.

Проте філологічні схильності й прагнен-
ня юного Анатолія були не відразу реалізо-
вані на відповідних факультетах, адже він 
вступив до Київського хіміко-механічного 
технікуму, який згодом перевели до Харкова. 
Після закінчення навчання Погрібний упро-
довж 1959–1961 рр. працював апаратником 
на заводі “Хімреактив” у Шостці на Сумщині. 
Робота на промисловому підприємстві, од-
нак, не заглушила в хлопцеві гуманітарне на-
чало: він влаштовує Шевченківські свята, зби-
рає фольклор у довколишніх селах, причому 
частина із записаних ним весільних пісень (а 
це близько сотні) раніше не була відома ет-
нографам. І тому природно, що незабаром, 

1962 р., Анатолій Погрібний за покликом 
душі і серця йде на вчительську працю в с. 
Піски, там два роки навчає дітей, ще й долу-
чається до створення меморіального музею 
Павла Тичини. 

Від парти до кафедри

Уже 1964 р. Погрібний студіює україн-
ську філологію в Київському державному 
університеті імені Т. Г. Шевченка. Для інте-
лектуального становлення це був, напевно, 
дуже сприятливий історичний відтинок часу, 
оскільки в контексті лібералізації радянсько-
го режиму став доступним масив забороненої 
і замовчуваної літератури, активно розви-
валася творчість молодих авторів, проводи-
лися небачені доти культурні вечори. Саме 
в 1960-х рр. відбулося знайомство молодого 
Анатолія з легендарним письменником Бори-
сом Антоненком-Давидовичем, який був чи не 

єдиним хранителем духовності єдності діячів 
“Розстріляного Відродження” і покоління 
“шістдесятників”. Студент Погрібний прихо-
див у квартиру Бориса Дмитровича з метою, 
так би мовити, “підучити” англійській мові 
сина відомого літератора. Проте найцікаві-
ше для репетитора починалося після занять 
із шестикласником Євгенком, адже тоді на-
ставала черга розмов із його видатним бать-
ком. Антоненко-Давидович виявляв інтерес 
до особи Анатолія Погрібного, напевно, й 
тому, що його цікавило молоде покоління, 
котре зросло за роки його відсутності в Укра-
їні. Під час однієї з бесід письменник показав 
студентові книжку “Смерть” (1928) і запитав, 
чи не чув він, бува, про такий твір. Анатолій 
зізнався, що не чув, а коли попросив Бориса 
Дмитровича дати почитати, то реакція була 
негативною: “Це неможливо. Я Вас не можу 
наражати на неприємності, бо повість забо-
ронена. <…> Вас виключать з університету, 
якщо хтось дізнається” [12, с. 606]. 
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Однак Погрібний таки переконав 
Антоненка-Давидовича дати книжку на одну 
ніч, а свої враження від прочитання зафік-
сував у спогаді “Уроки Бориса Антоненка-
Давидовича” (2006): “<…> повернувшись до 
своєї кімнати в гуртожитку № 5 по вул. Ло-
моносова, я почав чекати, коли хлопці, з яки-
ми я жив (усього нас було четверо), вляжуть-
ся спати. Коли ж дочекався, то, накрившись 
простирадлом, включив на тумбочці лампу 
і – цілу ніч читав. Потрясіння мав неймовір-
не, адже дошкульнішого твору, який би ось 
так під корінь викривав фальш комуністич-
ної ідеології, її першозасновкову ворожість 
для українства, у нашій літературі, здається, 
і по сьогодні нема. Надто ж вражало те, що 
означало в потрактуванні письменника стати 
“справжнім комуністом”. Означало це, по-
перше, відмову від батьків, адже вони в Юрія 
Горобенка, персонажа твору, “не пролетар-
ського” походження; означало вироблення 
ненависті до інтелігенції як до контррево-
люційного “прошарку” і носія національної 
культури та водночас до селянства як воро-
жої пролетаріятові дрібнобуржуазної сили; 
означало, нарешті, перейдення Горобенком 
“рубікону” – не зупинятися перед розстрілом 
людей, залити себе кров’ю...” [12, с. 606]. 

Наступного дня Анатолій Погріб-
ний повернув “крамольну” книгу Борисові 
Антоненку-Давидовичу, проте письменник 
не поспішав випитувати в студента враження, 
даючи змогу все добре осмислити й “перетра-
вити”. Згодом, 1991 р., професор Погрібний 
переживе почуття, близьке до реваншу, адже 
роман “Смерть” увійде до двотомника Бориса 
Дмитровича. З часу прочитання цього твору 
Анатолія Григоровича не полишало відчуття 
глибокої образи за те, що така річ була забо-
ронена, і небезпечно було навіть комусь роз-
повідати про твір. Тому відразу ж після пе-
ревидання він включив повість в обов’язкову 
лектуру для своїх студентів-журналістів.

Зважаючи на атмосферу в тогочасному 
інтелектуальному житті України, Анатолій 
Погрібний не міг оминути увагою ще одну 
знакову постать – Бориса Грінченка, якого 
офіційна наука почала обережно реабіліто-
вувати. Завдяки зусиллям академіків Мак-
сима Рильського й Олександра Білецького 
стала доступною частина творів Грінченка, 
проте, за словами В’ячеслава Чорновола, 
який теж досліджував доробок письменника, 
це була “напівреабілітація”, адже кожна по-
зитивна згадка про нього “нейтралізувалася” 
трьома негативними – “буржуазний ліберал”, 

“не усвідомив значення пролетаріату”, “зу-
мисне одвертав молодь з соціалістичного на 
націоналістичний шлях” і т. ін. А проте Ана-
толій Погрібний наполегливо працює в істо-
ричному архіві Києва, вивчає фонди Бориса 
Грінченка і пише спочатку дипломну роботу, 
а згодом кандидатську дисертацію за його 
творчістю. 

Реакція не забарилася: “грінченкознавця” 
Погрібного відмовляються брати на роботу в 
журнал “Радянське літературознавство”, ке-
рівник відділу агітації та пропаганди ЦК КПУ 
на загальноуніверситетських зборах “гро-
мить” молодого вченого (із 1970 р. Погрібний 
викладає в Київському держуніверситеті) за 
спроби порівняти “буржуазного ліберала з 
націоналістичними поглядами” Грінченка з 
Грабовським і Коцюбинським. Відтак 1973 р. 
з плану видавництва Київського університету 
знімають книгу Анатолія Григоровича, напи-
сану на основі дисертації. Її вдалося опублі-
кувати лише 1988 р. під назвою “Борис Грін-
ченко. Нарис життя і творчості”, а через два 
роки побачила світ ще одна ґрунтовна праця 
– “Борис Грінченко в літературному русі кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст.”: обидві книги стали 
чимось більшим, ніж просто літературознав-
чими студіями, на їх презентаціях збиралися 
переповнені зали слухачів, які вітали автора 
бурхливими оплесками. Анатолій Григорович 
підготував до друку і спогади Марії Загірньої 
про Бориса Грінченка, листи Грінченка до 
Івана Франка, упорядкував творчу спадщину 
Трохима Зінківського. У колі його наукових 
зацікавлень – праці не лише близьких до Бо-
риса Грінченка постатей, але також доробок 
Якова Щоголева, Петра Кузьменка, Миколи 
Вербицького, Івана Манжури, Грицька Григо-
ренка, Миколи Венгера, Марка Вовчка та ін.

Починаючи з 1972 р., наукова й педагогіч-
на діяльність Анатолія Григоровича на довгі 
роки пов’язується з кафедрою історії літера-
тури і журналістики факультету журналісти-
ки Київського університету, де він працював 
на посаді доцента (від 1976 р.), професора (від 
1984 р.), завідувача кафедри історії літерату-
ри і журналістики (1983–1992). Під його ке-
рівництвом викладачі кафедри оновили прак-
тично всі лекційні курси (насамперед з історії 
української літератури і журналістики кінця 
ХІХ – початку ХХ сс., новітньої української 
літератури), розробили тематику нових спец-
курсів і спецсемінарів, що мали не бачений 
раніше “революційний” характер – “Пробле-
ми сучасного літературно-мистецького жит-
тя”, “Самвидав шістдесятих”, “Публіцистика 
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Дмитра Донцова”. За спогадами доцента Га-
лини Гримич, змінилася й атмосфера обгово-
рення відкритих лекцій колег: “А. Погрібний 
жадав не формального виступу задля прото-
колу з метою переобрання викладача на по-
саді, а принципової розмови з критичними 
зауваженнями й рекомендаціями, домагався, 
щоб кожна розмова в аудиторії сприяла сер-
йозним пошукам студента, стимулювала його 
власну творчість. Радив викладачам бути 
уважними навіть до скупих рядків біографії 
письменника, журналіста, дошукуватися в 
них елементів, деталей, які могли б стати ім-
пульсами майбутніх творчих пошуків, упо-
добань, прямувань. Водночас він був непо-
хитним щодо неприпустимості профанації 
лекції, перетворення її на елемент веселощів. 
«Уникайте, – радив він, – спокуси елементів 
розваги під час лекції, бо у справжньої науки 
немає нічого спільного з розвагою. Викладач 
– не лицедій, а студент – не по витрішки хо-
дить на лекцію»” [3].

Паралельно з літературознавчими до-
слідженнями Анатолій Погрібний, який 
1981 р. захистив докторську дисертацію 
“Проблема художнього конфлікту в теорії і 
практиці сучасної прози”,  регулярно публі-
кує літературно-критичні статті. Тим більше, 
що після закінчення університету він устиг 
попрацювати завідувачем відділу худож-
ньої літератури газети “Друг читача”, зго-
дом очолював відділ критики в “Літературній 
Україні”. 1979 р. Анатолій Григорович став 
лауреатом у номінації “Критика” за версією 
московської “Литературной газеты”. Вибрані 
тексти Погрібного-критика ввійшли до збір-
ки “Осягнення сутності” (1985), за ними були 
“Криниці, яким не зміліти” (1994) і останнє 
прижиттєве видання “Літературні явища і 
з’яви” (2007), аналізуючи котре, Євген Баран 
писав: “Імпонує чіткість факту, виваженість 
оцінок, скрупульозність аналізу, внутрішнє 
розуміння естетичного й етичного конфлік-
ту, в якому перебували митці, незаангажова-
ність висновків і бажання зрозуміти позицію 
письменників. Це той рівень фахового про-
читання, де потрібно сприймати і оцінювати 
не тільки розумом, а й серцем. А. Погрібний 
володіє цим інструментарієм і має велике й 
добре серце. <…> Ця книжка є добрим по-
дарунком усім шанувальникам української 
літератури. Рівень письма тут вимірюється 
рівнем авторського осягнення Слова і рів-
нем відповідальності за Слово, що засвід-
чує яскраву творчу і наукову особистість 
Автора” [1].

В епіцентрі національного відродження

Наприкінці 1980-х – на початку 
1990-х рр. професор Погрібний, як і бага-
то представників національно зорієнтова-
ної інтелігенції, впрягається в громадсько-
політичну роботу. Він був серед тих, хто 
організовував Товариство української мови 
(згодом ВУТ “Просвіта”), Народний рух за 
перебудову, Конгрес української інтелігенції, 
налагоджував контакти із світовим україн-
ством (із 1997 р. – член Президії Української 
всесвітньої координаційної ради). Як депутат 

уперше демократично обраної Київради під-
няв над українською столицею синьо-жовтий 
прапор, координував акції допомоги студен-
там, які на знак протесту голодували на пло-
щі Жовтневої революції. Після невдалого за-
колоту Державного комітету з надзвичайних 
ситуацій (ДНКС/ГКЧП) опечатував Дарниць-
кий райком КПУ, парткоми в Академії наук і 
Спілці письменників. Напередодні референ-
думу 1991 р. Анатолій Погрібний виголосив 
на Форумі української інтелігенції доповідь, 
у якій окреслив основні національні пробле-
ми, включно з необхідністю створення влас-
ного війська і виходу з “рубльової” зони, але 
особливий акцент зробив на доконечності 
формування концепції національної освіти, 
без якої навряд чи вдасться збудувати неза-
лежну Україну й утвердити на її території 
українську мову. 

Завдяки своїй публічній позиції і педа-
гогічному досвіду Анатолій Погрібний був 
серед реальних претендентів на посаду мі-
ністра освіти, однак через політичні інтриги 
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тогочасних правлячих “еліт”, цей портфель 
він не здобув – на заваді, мабуть, став його 
українізаторський запал. Натомість ученому 
запропонували крісло першого заступни-
ка міністра. Йти працювати в уряд Анато-
лій Григорович не надто хотів, бо чудово 
усвідомлював, що брак необхідних повно-
важень не дозволить проводити рішучі ре-
форми в галузі. Вирішальним аргументом 
на користь входження у владу стали бла-
гальні слова Олеся Гончара: “Ідіть – я про-
шу Вас, Христом Богом прошу – ідіть, може, 
щось зробите” [15]. 

Зрештою професор Погрібний згодив-
ся на кадрову пропозицію і, до його честі, 
не “забронзовів”, бо, наприклад, відмовився 
від службового авто, добираючись на робо-
ту громадським транспортом, що в сучасних 
реаліях видається просто фан-
тастикою. За відносно невели-
кий термін (із травня 1992 р. до 
липня 1994 р.) він встиг зробити 
чимало корисного, зокрема до-
сить швидко вдалося українізу-
вати київські школи, потім на-
дійшла черга до інших міст. Як 
згадував Анатолій Григорович, 
він отримував безліч дзвінків від 
батьків, які ні, не обурювалися 
“підступами капосних націо-
налістів”, а навпаки – просили 
посприяти українізації освіти. 
Люди із Сімферополя говори-
ли, що хотіли б, аби їхні діти ви-
вчали і знали українську мову, 
адже потім вони мають намір 
вступати до українських навчальних закладів. 
За ініціативою першого заступника міністра 
освіти проведено Перший з’їзд педагогічних 
працівників України, на якому ухвалено важ-
ливий документ – програму “Освіта. Україна 
ХХІ століття”, що визначав провідну роль 
національного виховання в освітньому про-
цесі. Пізніше завдяки Анатолієві Погрібному 
було розроблено “Концепцію національного 
виховання”, що передбачала переорієнтацію 
на формування всебічно розвинутої, патріо-
тичної особистості й посилення гуманізації 
освіти, себто збільшення годин на викладан-
ня української мови, літератури, історії, під-
несення престижу гуманітарних дисциплін. 

Українізаційні віяння зачепили не тільки 
середню школу, але й вищу і навіть саме Мі-
ністерство освіти: Погрібний запроваджує 
атестацію чиновників на предмет знання 
української мови. Варто нагадати, що саме 

він чи не найактивніше сприяв поверненню в 
Україну спадщини Григорія Ващенка, ство-
ривши з цією метою Всеукраїнське педаго-
гічне товариство його імені, впорядковуючи, 
перевидаючи і розповсюджуючи Ващенкові 
праці. Зрештою, те, що на стіні одного з кор-
пусів Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В. Г. Короленка ви-
сить меморіальна дошка на честь професора 
Ващенка, – це, зокрема, заслуга й Погрібно-
го: навесні 2007 р., уже тяжко хворіючи, він 
передав в університетську бібліотеку з деся-
ток книг – кілька примірників з доробку Ва-
щенка і власні публіцистичні й літературно-
критичні збірки.

Із не меншим ентузіазмом Анатолій По-
грібний турбувався про долю зарубіжної 
україністики, діаспорних освітніх закладів, 

зокрема Українського Вільно-
го Університету в Мюнхені. З 
історією цього вишу пов’язані 
імена Дмитра Чижевського, 
Володимира Державина, Юрія 
Шевельова, Дмитра Антоно-
вича, Ольги Кобилянської, 
Богдана Лепкого, Олександра 
Кошиця, кардинала УГКЦ Йо-
сипа Сліпого, патріарха УАПЦ 
Мстислава та багатьох інших 
відомих діячів, включно з Па-
пою Римським Пієм ХІІ і аме-
риканським геостратегом Збіґ-
нєвом Бжезінським. Окрім суто 
науково-навчальних завдань, 
УВУ виконує роль українсько-
го інформаційно-культурного 
центру в Німеччині, але нині 

він опинився на межі закриття, оскільки 
кілька років тому федеральне міністерство 
освіти Баварії перестало його дотувати, по-
яснюючи, що з 1991 р. це справа незалежної 
України. Та Батьківщина в особі високих по-
садовців парадоксальним чином нехтує УВУ, 
за висловом Погрібного, “одним із плацдар-
мів євроінтеграції у центрі Західної Європи”. 
Для виживання університетові потрібно 250 
тисяч євро на рік – суму, посильну навіть од-
ному олігархові, лише мали б ми олігархів-
патріотів, сумно резюмував професор, який, 
до речі, свого часу добивався від ВАК визна-
ння дипломів УВУ в Україні.

За влучним зауваженням Олександра 
Хоменка, “часом складається враження, що 
Анатолій Погрібний виконує в одній особі ті 
обов’язки, які в розвиненому суспільстві му-
сять виконувати цілі академічні інституції” 
[16]. І треба сказати, така бурхлива діяль-
ність Погрібного не пройшла непоміченою – 
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невдовзі проти нього розгорнулася кампанія 
звинувачень у “націоналізмі” й “екстремізмі”, 
внаслідок чого Анатолія Григоровича напо-
легливо попросили піти з посади “за власним 
бажанням”. Ідучи з уряду, він поклав на стіл 
гуманітарного віце-прем’єра заяву, в якій 
промовисто написав: “Прошу 
звільнити мене за власним ба-
жанням, хоча звільнятися я ба-
жання не маю”.

Після завершення чинов-
ницької кар’єри Анатолій 
Погрібний повертається до 
активного наукового життя, ба-
гато пише, очолює відділ укра-
їнської філології в Інституті 
українознавства при Київсько-
му університеті і, звісно, читає 
лекції з української літератури 
в Інституті журналістики, по-
слухати які приходять студенти 
з інших факультетів. “У ньо-
го було дуже цікаво на лекціях. Не хотілось 
робити нічого іншого, крім того, що слухати. 
Навіть дехто боявся записувати, для того, 
щоб випадково нічого не пропустити” [13], – 
розповідає студентка Аліна Мордюк, яка ще 
встигла застати останні заняття з Анатолієм 
Григоровичем.

Однак не лише молодь могла насолоджу-
ватися спілкуванням із мудрим і вимогливим 
професором. Незабутні враження від таких 
бесід залишилися і в пам’яті колег з кафедри 
історії літератури і журналіс-
тики. Наприклад, доцент Та-
мара Старченко зізнається, що 
колектив ніколи не забуде осо-
бливої атмосфери, яку вже од-
нією своєю присутністю ство-
рював Анатолій Григорович:

– Усе починалося з того, 
що рвучко відчинялися двері – і 
на кафедрі з’являвся стрімкий, 
завжди усміхнений, осяяний 
якоюсь особливою доброзич-
ливістю професор Погрібний. 
Моментально його оточували 
студенти, у ту ж таки хвилину 
він ставав конче потрібним ко-
мусь із аспірантів, методистів, 
викладачів! Створювався такий собі симпа-
тичний вир, якесь дуже привабливе багатого-
лосся, і найприкметнішим було те, що уся ця 
поліфонія бриніла й сповнювалася радістю! 
Це була радість від спілкування зі справжнім 
Учителем, Наставником. Думаю, що можна 

говорити й про прекрасну гармонію: адже 
радість була взаємною! Він був щасливою лю-
диною: умів щиро віддавати те, чим його так 
щедро наділив Господь... [14].

Професор Інституту журналістики Ві-
талій Карпенко добре знав Погрібного не 

лише як науковця і громадсько-
політичного активіста (обоє на-
лежали до Української респу-
бліканської партії “Собор”), але 
і як вірного побратима: “Анато-
лій був чуйною і зичливою лю-
диною. Він звик робити людям 
добро, нічого не вимагаючи на-
взамін. Дуже уважно й тепло 
ставився до однодумців. Коли 
виходила нова його книга, він 
не забував дарувати її друзям 
з теплими автографами. У цих 
надписах виявляється характер, 
думи і сподівання автора. До 
речі, Анатолій Погрібний ніко-

ли не приховував своїх поглядів, навіть тоді, 
коли вони розходилися з позицією людей, 
від яких залежали його особистий спокій та 
власне благополуччя. Тому для багатьох він 
був неручним і незручним – бо непоступли-
вий” [5].

Перед мікрофоном професор Погрібний

Анатолій Погрібний, однак, не зміг об-
межитися лише своєю безпосередньою ви-
кладацькою працею. Його надзвичайно непо-

коїло те, в якому загрозливому 
і хиткому становищі перебува-
ла Україна, адже замість її по-
ступового утвердження в усіх 
сферах спостерігалися зворот-
ні процеси – згортання націо-
нально зорієнтованих ініціатив, 
повернення до влади “колиш-
ніх” і реванш шовіністів. “Хто 
відповість за наявність цього 
симбіозу, цього конгломерату 
антиукраїнських вчорашніх та 
антиукраїнських сьогоднішніх, 
що має тенденцію визначати 
обличчя держави?” [10, с. 9], – 
риторично запитував Анатолій 
Григорович. 

Саме за таких невтішних суспільно-
політичних умов і виникає гостра грома-
дянська публіцистика Погрібного, що стала 
відома широкому загалові завдяки циклу ав-
торських радіопередач “Якби ми вчились так, 
як треба...”. Про її завдання і суть професор 
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говорив так: “Не донкіхотство це, звичайно, 
а прагнення змінити неприродний стан справ 
в Україні, зокрема і в культурно-мовній сфе-
рі, на таки природний, нор-
мальний” [10, с. 240]. Знаючи 
блискучий ораторський талант 
Анатолія Григоровича, його 
довершену українську мову й 
уміння переконувати, праців-
ники Українського радіо звер-
нулися до нього з ініціативою 
про творчу співпрацю. У цьому 
контексті важливу деталь спо-
стеріг професор Львівського 
національного університету 
імені Івана Франка Володимир 
Здоровега: “<…> так важливо, 
щоб публіцистика і публіцисти 
виходили на телебачення і ра-
діо. Хоч би якою якісною була 
публіцистика в елітних виданнях, вона до-
ходить до одиниць. Інша річ, популярні про-
грами на радіо, особливо на Першому націо-
нальному каналі, до якого має доступ значна 
частина населення країни, отих «малих укра-
їнців»” [4]. Спочатку Анатолій Григорович 
усіляко ухилявся від радійної перспективи, 
посилаючись на завантаженість роботою в 
університетах, Спілці письменників, Конгресі 
української інтелігенції, “Просвіті”, але зре-
штою таки погодився на пропозицію, відразу 
ж попередивши, що все обмежиться записом 
не більше семи програм із мовної проблема-
тику. 

Так 22 травня 1997 р. вийшла в ефір де-
бютна передача професора Погрібного, далі 
були ще кілька щотижневих випусків, на яких 
усе, згідно з домовленостю, і мало закінчити-
ся. Проте невдовзі після того, як голос публі-
циста залунав із радіоприймачів, до нього на 
адресу Хрещатик, 26 почали надходити листи 
з усієї України, в яких дописувачі наголошу-
вали на важливості саме такої програми. Звіс-
но, не бракувало і критичних випадів недо-
брозичливців, які на своїх українофобських 
зібраннях проголошували Погрібного воро-
гом, а дехто ще й звинувачував його у співп-
раці з ЦРУ й завдаванні шкоди Українській 
державі на рівні з опальним екс-прем’єром 
Павлом Лазаренком. Та все ж, відчувши під-
тримку слухачів, Анатолій Погрібний не роз-
лучався з ними цілих десять років – аж до 
2007-го. Як слушно зауважує професор Львів-
ського національного університету імені Іва-
на Франка Василь Лизанчук, “з-поміж інших 
авторських радіопередач [“Якби ми вчились 
так, як треба...”] виявилася найтривалішою 

не тільки тому, що має безпрецедентно міц-
ний зворотний зв’язок через тисячі й тисячі 
листів від радіослухачів, а й тому, насампе-

ред, що несе заряд великої та 
щирої стурбованості надзви-
чайно напруженою, драматич-
ною для українства ситуацією у 
духовно-культурній та мовно-
освітній політиці держави” [8].

Власне кажучи, майже вся 
публіцистика Анатолія По-
грібного побудована у формі 
діалогу з аудиторією, найрізно-
манітніші думки якої він рясно 
цитував у своїх передачах, стат-
тях, брошурах і книгах: “Роз-
мови про наболіле, або Якби ми 
вчились так, як треба...” (1999), 
“По зачарованому колу сто-
літь” (2001), “Мовний досвід сві-

ту та українські реалії” (2002), “Про паспорт-
ну наругу та піар-спектакль...” (2002), “Раз 
ми є, то де?” (2003), “Поклик дужого чину” 
(2004), “Жива душа Донбасівського краю” 
(2006), “Дещо про національні пріоритети і 
стратегію націєвбивства” (2006), “Найперше з 
Києва питати: про мовну ситуацію в столиці” 
(2006), “«Умію, та не хочу», або Про фальш 
одного етикету” (2006), “Захочеш – і будеш” 
(2007). Проаналізувавши ці видання, неваж-
ко помітити, що кожне наступне з них про-
довжує попереднє, багато в чому з ним пере-
гукується, а водночас поглиблює, доповнює 
і розвиває порушену раніше проблематику, 
наснажується новим фактажем. Тому цілком 
закономірно можемо говорити не просто про 
серію публіцистичних книжок, а про своєрід-
ний метатекст, пронизаний наскрізною ідеєю 
утвердження української України (в нормаль-
ному, не звульгаризованому розумінні), су-
часної європейської держави з чіткими націо-
нальними пріоритетами в усіх сферах життя 
– політиці, культурі, освіті, інформаційному 
просторі тощо.

На думку Анатолія Погрібного, поняття 
“національне” та “європейське” не супере-
чать одне одному, адже досвід провідних 
країн Старого Світу (особливо нових членів 
Євросоюзу) свідчить, що вони відбулися як 
успішні саме на національному ґрунті. Од-
нак в Україні з її тяжкою колоніальною спад-
щиною така стратегія не була зреалізована, 
внаслідок чого ми отримали значною мірою 
Україну навпаки або ж не-Україну: “Це – 
країна, де шовініст-обруситель не тільки не 
відчуває жодних державних стримувань чи 
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упокорень, а й звільняє українців з праці за 
їхню відданість своїй державі, за патріотизм, 
а то й віддає наказ про масове побиття, по-
калічення українців, як то було 18 липня 1995 
року на Софіївському майдані в Києві, коли 
було бито там <…> саму Україну, саму Укра-
їнську державу, саму українську ідею, саму 
українську віру, саму українську мову, – все, 
власне, що об’єднується словом  “українство”. 
І хто спростує, що то був цинізм, поглум з 
боку не окремих службових осіб – буднікових 
і т. ін., а саме з боку, може, і нечуваної в істо-
рії модифікації держави – саме з боку Украї-
ни навпаки?” [11, c. 6–7]. Проти такої візії він 
боровся і словом, і ділом усе своє життя. Зре-
штою, саме за серію публіцистичних книжок 
професор Погрібний отримав Національну 
премію України імені Тараса Шевченка, чому 
передувала ціла епопея.

Книжка “Розмови про наболіле, або Якби 
ми вчились так, як треба…” вперше номінува-
лася на здобуття премії 2001 р. За результа-
тами голосування вона у двох турах набрала 
більшість голосів, але Шевченківський комі-
тет чомусь улаштовує ще одне голосування, 
внаслідок якого переміг Мирослав Попо-
вич. Проти цього протестує з’їзд “Просвіти”, 
відновити справедливість закли-
кає секретаріат Національної 
Спілки письменників України, 
але марно. Анатолій Григорович 
не розчаровується, і за рік видає 
нову збірку публіцистики “По 
зачарованому колу століть”, яку 
висуває в номінанти практично 
все свідоме українство. Як пише 
професор Інституту журналіс-
тики Віталій Карпенко, “самі 
члени Комітету стверджують, 
що такої вражаючої кількості 
звернень, резолюцій, листів на 
підтримку жодна кандидатура 
ніколи не мала – від організацій, 
від приватних осіб, з України, з-поза її меж 
(США, ФРН, Бельгії, Словаччини, Австралії). 
Десятки і десятки схвальних рецензій у газе-
тах і журналах” [6, с. 140–141]. 

Під час нового голосування Погрібний 
набрав 12 голосів (членів Комітету – 21), 
а Сергій Білокінь із працею “Масовий те-
рор як засіб управління в СРСР” – 3 голоси. 
Здавалося б, в Анатолія Григоровича біль-
ші  шанси на перемогу, однак починається 
новий раунд кулуарних інтриг, а підсумко-
ве засідання переносять на наступний день. 
Припускають, що це зробили для того, щоб 

погодити з “високою хатою” (Адміністраці-
єю Президента) кандидатуру лауреата, яким 
урешті-решт став Білокінь. “Немає жодних 
заперечень щодо актуальності та сумлінності 
здійсненого Сергієм Білоконем архівного до-
слідження “Масовий терор як засіб управлін-
ня в СРСР”, воно заслуговує на найвищу від-
знаку, – зазначає Віталій Карпенко і додає: 
– Але в тому й річ, що для тодішньої влади 
праця Сергія Білоконя була цілком безпечна. 
На відміну від високоталановитої, аргумен-
тованої публіцистики Анатолія Погрібного, 
опертої на неспростовний фактаж викриття 
антиукраїнського шабашу, що нині шаленіє 
в Україні. Адже публіцист фактично висував 
звинувачення владі і розвінчував режим, який 
усіляко гальмував утвердження українства в 
країні” [6, с. 141]. Як би там не було, але Шев-
ченківська премія все-таки знайшла – 2006 р. 
– свого гідного лауреата, а врочистій промові 
професора Погрібного аплодував увесь зал 
Національної опери включно з Президентом 
Віктором Ющенком.

– Наша мова як єдина державна мова в 
Україні і на сьогодні, і на прийдешні часи – 
це той рубіж, з якого ми, українці (до речі, 
спільно з чесними людьми – представника-

ми інших етносів), ніколи, ні 
за яких обставин не зійдемо, – 
проголошував зі сцени Анато-
лій Погрібний. – Отже, не сійте 
жарини розбрату,  господа, по-
гамуйся, “п’ята колоно”, що так 
підступно і так підло  маніпулю-
єш нашим зденаціоналізованим 
чи злюмпенізованим обивате-
лем! “У їх народ і слово. І в нас 
народ і слово”, – заповів нам 
Тарас Шевченко, і від цього його 
імперативу, від цієї його най-
простішої та найточнішої фор-
мули нашого існування у цьому 
географічному просторі ми не 

відступимо ніколи. Мусимо будувати Україну 
як європейськи зорієнтовану, соціально зо-
рієнтовану національну державу українсько-
го народу, у якій має бути добре всім, але у 
якій мусять неухильно, послідовно підтриму-
ватися українські національні пріоритети – у 
політиці, економіці, культурі, мові. Це й буде 
Шевченкова Україна. Це й буде наша Україна. 
Слава Тарасові Шевченку! Слава Україні! [2].

За життя Анатолій Погрібний був від-
значений численними преміями, зокрема й 
найпрестижнішими, тож, напевно, не надто 
потребує ще якогось, нехай і цілком заслу-
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женого, уславлення. Чомусь здається, що 
набагато важливішим для його пам’яті є те, 
чи зможемо ми продовжити розпочату ним 
справу і здійснити його найзаповітнішу мрію 
– щоб Україна відбулася у всій своїй держав-
ній, націєтворчій і мовно-культурній повноті. 
Завдання це не з простих, але, маючи такий 
знаковий орієнтир, як Анатолій Григорович, 
не почуваймось безнадійно. “Захочеш – і бу-
деш”, – повторював він услід за Олегом Оль-
жичем. 
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Михайло Наєнко

“ДОЗВОЛЬТЕ ПОМИЛИТИСЯ” –
ОСТАННІЙ САТИРИЧНИЙ СПАЛАХ

Українська література, мабуть, єдина в 
світі, яка всі свої головні етапи розвитку 

розпочинала гумористичними та сатирични-
ми мотивами. І за це не тільки 
каралися самі творці тих моти-
вів, а “пасинкувався”, як говорив 
О. Довженко, цілий народ. Зга-
даймо: нова епоха в українській 
літературі рубежу ХVIII–ХІХ 
століть – це сміхова енцикло-
педія – “Енеїда” І. Котлярев-
ського, за яку, щоправда, ро-
сійський самодержець Микола 
І не зважився карати поета, бо 
йому здалося, що поема – всьо-
го лишень “умная шалость”. Але 
через кілька літ за сатиричні 
“Сон” і “Кавказ” цей-таки цар 
послідовника автора “Енеїди” 
Т. Шевченка відправив на  десять 
літ кос-аральської солдатчини із 
забороною “писать и рисовать”. 
Сатиричні  “Ревізор” і особливо “Мертві душі” 
прирекли великого українця М. Гоголя на му-
ченицьке життя і передчасну смерть... Усе то 
було, як учили в радянських школах,  за часів 
“нецивілізованого” феодалізму й капіталізму. 
Остап Вишня виростав із сміхової культури 
І. Котляревського, Т. Шевченка й М. Гоголя, 
але свою в’язничну “десятирічку” відгибів у 
комуністичних концтаборах Сибіру. Отже, 
згадане “пасикування” народу тривало й у 
“цивілізованому” ХХ ст.: тільки тому, що в 
цього  народу гумористичне світобачення... 

Дивитися на світ із гумором, іронією – це 
великий Божий дар. Класичні греки комічне (в 
перекладі з грецьк. – смішне) вважали третьою 
(серед головних) естетичною категорією (по-
руч із прекрасним і трагічним). Комічне єдна-
ло під одним естетичним дахом  художні тво-
ри, що висміювали потворне, хибне, алогічне в 
житті. Остап Вишня, пам’ятаючи гоголівську 

науку, говорив: висміювання треба починати 
з себе. І ще треба мати велику любов у своє-
му серці. “І тоді людина разом з тобою буде 

сміятися... із себе, із своїх яки-
хось хиб, недоліків, недочотів і 
т. д. І буде такий дружній, такий 
хороший сміх...”. Такі думки не-
забутній Павло Губенко зали-
шив у своїх щоденникових за-
писах “Думи мої, думи мої...” [1, 
с.  360]. У цих “Думах...” натра-
пляємо й на таке: “Любити, між 
іншим, це дуже тяжка робота!” [1, 
с. 344]. І був це не тільки авто-
біографічний пасаж. Йшло-
ся, власне, про все покоління 
гумористів-сатириків 20-х ро-
ків ХХ ст., для яких їхня любов 
до сміху стала не просто “тяж-
кою”, а смертельно небезпеч-
ною “роботою”. Юрій Вухналь 
(1906–1937), Юхим Гедзь (1897–

1937), Кость Котко (1896–1937) і Василь Чеч-
вянський (1898–1937) розстріляні в кривавому 
1937 р., Олександр Ковінька (1900–1985) від-
був двадцять один рік каторги, Микита Годо-
ванець (1893–1947) – двадцять, Івана Сенчен-
ка (1901–1975) фактично за його сатиричні 
“Записки холуя” (1927) притлумлено і загнано 
на маргінеси творчості. Кожному з них під час 
розстрілу чи в часи “відлучення” від літерату-
ри було по 30–40 літ: це пора визрівання ху-
дожньої якості таланту, але взялися митці за 
справді важку (комічну) роботу в літературі і 
надірвалися від неї. Точніше – їх надірвали...

Остап Вишня серед своїх ровесників і су-
часників був, звичайно, королем сміху, але 
волею випадку в радянських ГУЛАГах смерті 
катувався тільки десять років (1933–1943). 

Гостроту слова видатного полтавця то-
дішня радянська влада відчула дуже швид-
ко. Потрібна була лиш нагода, щоб якось 

Остап Вишня (П. М. Губенко)
13.11.1889–28.09.1956
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“непомітно” приструнчити зухвальця. Наго-
да трапилась: у 1928 і 1930 роках двічі вийшли 
твори Остапа Вишні в 4-х томах. А на поді-
бні явища годилося б організувати “потрібні” 
рецензії... Перша з них була, очевидно, само-
пливною і стосувалася переважно “примітив-
ності” гумористичних засобів письменника. 
Б. Вірний (яким виявився пізніший “колега” 
Остапа Вишні по концтаборах Б. Антоненко-
Давидович) так і писав: “Примітивність він пе-
реносить із своїх “сільських усмішок” і на інші 
фейлетони, але, переходячи міську царину, 
ця примітивність втрачає притаманний собі 
ґрунт, вульгаризується” і т. ін., а тому, мов-
ляв, недалеке майбутнє несе забуття Остапо-
ві Вишні (див. [3, с. 169]). Цю критичну “лег-
ку артилерію” невдовзі підхопила “важка” з 
“Плугу” (рецензія якогось М. Доброярсько-
го, котрий знайшов у письменника дух мину-
лого і поетизацію “середняка”) (див. [6, с. 88–
89]), а потім – і з “Нової генерації”, рупора 
футуристичних, найлівіших ідей у творчості. 
Гео Шкурупій (теж згодом репресований і 
розстріляний) заговорив, зокрема, про те, що 
вся гумористична творчість  Остапа Вишні 
позначена “ухильницькими позиціями” (про 
націонал-ухильництво М. Хвильового тоді 
сигналізував Сталін у листі до Л. Кагановича), 
а О. Полторацький у тому ж журналі (1930, 
№№ 2, 3, 4) публікує цілу монографію “Що 
таке Остап Вишня”, у якій не пише, а відверто 
доносить на письменника, що той – “апологет 
<...> куркульської частини села” і що пора 
“мужньо піднести голос проти фальстафа Ви-
шні, як його влучно <...> назвав Гео Шкуру-
пій...”. Це був явний ордер на арешт гуморис-
та. Ув’язнення, проте, відкладася і, можливо, 
тому, що в критичний бій кинувся єдиний тоді 
лицар гарячого пера М. Хвильовий, а з ним 
кадебістська влада саме на початку 30-х ро-
ків несподівано почала шукати шляхи  спів-
праці.  Ще недавно критикований і сам, автор 
“Вальдшнепів” опублікував у “Пролітфронті” 
(1930, № 4) іронічно-сатиричну статтю-діалог 
із найдовшою в українській літературі на-
звою: “ОСТАП ВИШНЯ В “СВІТЛІ” “ЛІВОЇ” 
БАЛАБАЙКИ, або “Детермінація ідеоло-
гії” лицаря панфутуристичної “морфології” 
надзвичайно балакучого (да обезсмертним і 
його ім’я!) Ол. Полторацького, що з переляку 
(бувають і такі речі!) написав “монографію”, 
але що ніяк не хоче прислухатись до голосу 
Кузьми Пруткова, себто до того афоризму із 
“Плодов раздумья”, що приблизно так зву-
чить: “Если у тебя есть фонтан – заткни 
его, дай отдохнуть и фонтану. Моя розмо-
ва з тов. Європенком-Європацьким”. Назва, 

як бачимо, майже барокова; М. Хвильовий 
добре відчував і бароковість творчої манери 
Остапа Вишні, але в тонкощі цього стилю не 
вникав. Натомість показав, що в Остапа Ви-
шні є свій “словник”, своя техніка комічного, 
своєрідні образи й мистецька маска, що Остап 
Вишня, зрештою, дуже тісно, як художник, 
пов’язаний із сучасністю, а його коріння – у 
творчій манері Ф. Рабле, Дж. Свіфта, Г. Гай-
не, М. Салтикова-Щедріна та інших видатних 
попередників... 

Слово М. Хвильового, хоч і було аргу-
ментованим та дотепним, не допомогло. Не 
допомогло й те, що Остап Вишня (як і сам 
М. Хвильовий) “засудив” націоналістичну ді-
яльність вигаданої владою “Спілки Визволен-
ня України” (СВУ), над якою в березні 1930 
року відбувся суд-фарс, натомість перемогли 
відповідь М. Хвильовому менш відомого, аніж 
О. Полторацький, “лівого” літератора І. Ма-
ловічка (див. [5, с. 26–36], арештований і роз-
стріляний 1937 р.) і стаття в газеті “Комуніст” 
(за 12.08.1934 р.) зовсім невідомих школярів 
із Гадяцького педтехнікуму М. Крайнього 
і Л. Новиченка, які Остапа Вишню назвали 
“куркульським блазнем і контрреволюціоне-
ром”… Хижий намір влади обов’язково ней-
тралізувати “контрреволюціонера” Остапа 
Вишню підготували, отже, самі літератори, 
такі-от побратими по цеху... 

Арештовано Остапа Вишню 25 грудня 
1933 р. як... терориста. Слідчому на першо-
му допиті він “зізнався”, що займався теро-
ристичною діяльністю... в літературі, а пізні-
ше – що мав намір убити одного партійного 
функціонера. Коли йому сказали, що в нього 
в кишенях були пістолети й гранати-лимонки, 
гуморист уточнив: “У мене в пазусі ще був і 
кулемет-максим”. За однією з версій, між 
слідчим КДБ й автором “Вишневих усмішок” 
відбувся такий діалог: 

У творчому натхненні (1920-ті роки)
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– Ви мали терористичні наміри?
– Умгу, мав.
– Збиралися знищити вождів партії?
– Певно, що збирався.
– Мали на те зброю?
– Та мав...
– Яку саме?
– А хто й знає…  всяку.
– Револьвери?
– Мабуть, револьвери.
– І бомби теж?
– Та й бомби.
– Багато?
– Еге ж.
– Де ж вони?
– А хто ж знає...[4, с. 75–76].
Гумор підслідного “не спрацював”: у ви-

року зазначалося, що треба відсидіти “де-
сятирічку” у виправно-трудових таборах. 
Навздогін цьому присуду злорадний О. Пол-
торацький розширив свою давнішу  “моно-
графію” і завершив її словами: “...Я щасливий 
відзначити, що моя стаття стає епітафією на 
смітникові, де похована “творчість” Остапа 

Вишні” [7, с. 179]. Цинізм опричників літе-
ратурної і національної катастрофи 20–30-х 
років ХХ ст. меж не мав... 

Творчість Остапа Вишні після повернення 
з таборів кількісно була значною, але худож-
ньо... Це було (з певними дотепами, звичай-
но) письмо пригніченого, загнаного в кут не-
свободи атлета на зразок велета-борця  Івана 
Піддубного. Навіть найцікавіші “Мисливські 
усмішки”, якими автор хоч трохи “відводив 
душу”, були всього лише тими байками, які 
інколи розповідають про акторів, забудьку-
ватих професорів, хвалькуватих мисливців 
і т. ін. Мимоволі згадується гірко улюблена 
Франкова притча про циркового ведмедя, 
якого поставили на розпечену бляху: він пе-
ребирає ногами (бо ж пече!), а публіці здаєть-
ся, що танцює...

Лиш одного разу пробував Остап Вишня 
вирватися на орбіту справжньої сатиричної 
творчості; зчинилася навколо цієї спроби ціла 
політична буря, хоч була вона, загалом, бу-
рею в склянці води. Розійшлися в повоєнний 
1946-й рік між письменниками чутки, нібито 
прозаїк Петро Панч  (а за ним і Я. Город-
ськой) говорили про надмірну регламента-
цію творчості, про надто доскіпливу “опіку” 
митців із боку влади, тоді як письменник по-
справжньому може працювати лише в умовах 
свободи, та й право на помилку в творчості, 
зрештою, також він має... На основі цих чуток 
Л. Новиченко (той самий учень педтехнікуму, 
що “розвінчував” Остапа Вишню незадовго 
до його арешту, опублікував у “Літературній 
газеті” (01.08.1946 р.) методологічні розмис-
ли, в яких наголосив: погляди деяких пись-
менників “не лише не мають нічого спільного 
з нашою марксистсько-ленінською ідеологі-
єю, але й виходять, по суті, з цілком чужих 
їй настанов... Один з письменників зажадав, 
щоб його прирівняли в правах, як він сказав, 
“хоча б із Гоголем”, на тій підставі, що Гоголь 
міг критикувати Городничого, а ми, мовляв, 
«критикуємо лише двірників»”. Наслухав-
шись цієї схоластичної балачки, Остап Вишня 
21 серпня 1946 р. публікує в газеті “Радянська 
Україна” (органі ЦК КПУ) фейлетон “До-
звольте помилитися”. Як виявилося – фейле-
тон не простецький. Хоч зовні все в ньому ніби 
просто: персонаж фейлетону – письменник-
романіст – роздумує, у який бік спрямувати 
дії героя його роману. Якщо він піде “прямо, 
як партія та радянський уряд указують... до 
спільної... мети”, то буде ж нецікаво, навіть 
банально. Бо ж про таке пишуть у всіх газе-
тах. Цікавіше було б піти іншим шляхом, але 
тоді треба... робити помилку. З цими сумніва-
ми автор роману звертається нібито до пись-
менницького чиновника (не меншого рангом 

Остап Вишня (справа) в Ухтпечлазі, 1937 р.
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за голову Спілки письменників), а той ставить 
уже написаний роман на обговорення секції 
прозаїків, там роблять авторові дрібні заува-
ження (“невдалі фрази і т. д. і т. ін.”) і схва-
люють твір нібито до друку, але... заходить на 
те обговорення “читач” і псує всю картину: 
він пропонує змінити назву роману “Тайна 
таємниці” на точнішу: “Юринда”. Здавалося 
б, Остап Вишня і владі догодив, яка бореться 
з усілякими помилками, і масовому читаче-
ві, якого, коли вірити комуністичній демаго-
гії, та влада захищає... Ні, московська газета 
“Правда”  блискавично – вже через тиждень 
(29.08.1946) – помітила у фейлетоні саме те, 
ради чого він писався: підтекст. А в ньому зву-
чав протест проти регламентацій у творчості 
і про можливість порушення цих регламента-
цій лише за умови, що письменник усе-таки 
повинен одержати право на творчу фантазію, 
тобто – “на помилку”. Це, по суті, було те ж 
саме, про що говорив і Петро Панч. “Крамо-
ла!” – вигукнула газета “Правда”, додавши, 
що фейлетоніст, крім усього, не розуміє пи-
тань евакуації під час війни із Заходу на Схід 
багатьох людей, підприємств і т. ін. Остап Ви-
шня не настільки простак, щоб подібного не 
розуміти; він із гумором описав те, що було 
насправді: певна частина спритних чиновни-
ків та крамарів, утікаючи від фашистських 
військ, шугнула не на фронт, а у Фергану і 
Ташкент, а потім, пересидівши там три роки,  
повернулася на звільнену територію СРСР, 
здобула посвідчення учасника війни і спо-
кійнісінько торгує пивом або газводою, захо-
плює поза чергою квартири, купує автомобілі 
тощо. Газета “Правда” в такому потракту-
ванні подій спостерегла, що то сам Остап 
Вишня безпардонно скористався правом “на 
помилку”, й оголосила суворе попередження 
тій газеті (“Радянській Україні”), яка подібні 
“хиби” пропагує на своїх шпальтах. Обгово-
рення цієї ситуації в усіх творчих організаціях 
та в тодішніх ЗМІ тривало дуже довго, тішив-
ся знову постійний наглядач за гумористом  
Ол. Полторацький, тоді як Остапа Вишню в 
черговий раз змусили надовго замовкнути. 
Вирвали-таки з нього покаянного листа, ви-
слуховував він протягом п’яти років нові й 
нові звинувачення та погрози, і невідомо чим 
усе це скінчилося б, якби не... помер Сталін і 
не закрутилася рулетка радянського абсурду 
в дещо іншому напрямку1. Остапові Вишні від 

того не дуже полегшало. Йому залишалося 
жити менше трьох років, із великими трудно-
щами домігся він зняття з себе судимості, але 
створити щось художньо значне йому вже не 
вдавалося. Певне вдоволення мав хіба що від 
щоденникових записів. Бо в них можна було 
поміркувати, що таке творчість (“...це народ! 
Тільки!.. Мою роботу рецензував народ!”), 
сміх (“Ловіть, спостерігайте контрасти – і 
буде сміх”), що таке життя загалом... Уголос 
про все це не скажеш, бо... Доводиться жити 
в сумному й регламентованому світі. “Все 
життя гумористом! Господи! Збожеволіти 
можна від суму!” У цьому записі (07.06.1950) 
увесь трагізм життя і творчості одного з най-
більших гумористів-мучеників ХХ століття. У 
ХІХ столітті щось подібне можна було вичи-
тати хіба що в М. Гоголя: “Скучно на этом 
свете, господа!” [2, с.  431].

А тим часом через кілька років після 
смерті Остапа Вишні українська літерату-
ра знову заявила про себе гумором, точніше 
– химерністю. Маю на увазі “химерний ро-
ман із народних уст”, як означив жанр сво-
го твору Олександр Ільченко, “Козацькому 
роду нема переводу,  або ж Мамай і чужа 
молодиця” (1959). У ньому ще раз відлунила 
барокова українська творчість; ним у роки 
чи не найбільшої реакції (головне ідеологіч-
не гасло тоді формулювалося як “навіки ра-
зом” у радянській імперії, бо ж відзначалося 
1954 р. 300 років закабалення України Ро-
сією) ще раз утверджувалося (через образ 
козака-невмираки Мамая) українське без-
смертя, віщувалося пробудження літератур-
ного шістдесятництва і водночас (через баро-
кову форму) – вихід української літератури 
на панівний у тодішній Європі постмодерний 
простір. Але це вже тема іншої розмови…                      
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Микола Степаненко

“ІДУ ДО ВАС ІЗ ЗАБУТТЯ ВОСКРЕСЛИЙ”
(Полтавські шляхи Василя Симоненка)

На берегах тихоплинної ріки Удай роз-
кинулося чарівне село Біївці, яке пода-

рувало світові великого майстра художньо-
го слова Василя Симоненка [2, с. 119]. На 
вузенькій вуличці вросла в землю невеличка 
хата, яка схожа на всі селянські помешкання 
30–40-х років минулого сторіччя: сіни, хати-
на з піччю, невелика світлиця з маленькими 
віконцями. Це оселя Симоненків. До 1957 
року тут жила мати поета, Ганна Федорівна 
Щербань. Коли в кінці літа цього 
року її забрав Василь до Черкас, тут 
поселилася родина Мисників, Гри-
горія та Марії. У 70-х роках хату ви-
купив місцевий колгосп, і вона ста-
ла громадською. На початку 80-х 
років у ній створено музей Василя 
Симоненка. Перший запис у книзі 
вражень зроблено 9 травня 1973 р. 
Нелегко було зберегти пам’ять про 
поета його односельцям, та вони не 
зупинялися перед труднощами, ро-
били все можливе, аби поетичне слово зем-
ляка дійшло до людських серць, а дорога до 
нього ніколи не забувалася. 1970 року з іні-

ціативи голови колгоспу Василя Даценка та 
директора Бієвецької восьмирічки Юрія Дер-
кача біля школи встановлено пам’ятник Васи-
леві Симоненку. Кореспондент газети “Чер-
вона Лубенщина” Борис Ванцак надрукував у 
“Літературній Україні” невелику замітку “На 
батьківщині поета” про цю мало кому відому 
подію. Закордонні шанувальники творчості 
письменника через радіостанції “Голос Аме-
рики”, “Свобода”, “Німецька хвиля” подали 

її в такій інтерпретації: “Як повідо-
мив кореспондент газети “Червона 
Лубенщина” Б. Ванцак, більшовики 
задушили В. Симоненка, а селяни 
с. Біївці поставили поету пам’ятник 
і присудили колгоспну премію його 
імені. Де ж та єдність партії і наро-
ду, про яку так люблять говорити 
комуністичні керівники?”1. Праців-
ники КДБ побачили в цьому ідео-
логічну диверсію і, як і слід було 
чекати, ще затятіше почали боро-

тися з покійним, але страшним для них своєю 
правдою й талантом поетом-шістдесятником 
та тими краянами, хто повертає його ім’я із 

…Я не прислужував ніколи і нікому.
Василь Симоненко

Все ти чула, хато, все ти знала.
Кажуть – світ не тільки

із вікна…
А над світом слава возсіяла

з оцієї хати Василя.
Наталія Баклай

Ти прийшов поетичним словом
Молоде покоління вчить,

Як любить свою рідну мову
І народ український любить.

Василь Бут

1 Уміщену на цій сторінці світлину передав до музею 08.01.2005 року однокурсник поета Володимир Біленко. Василь Симонен-
ко подарував фото однокурсникові Іллі Берднику: “Я буду радий, якщо колись цей шмат паперу з моїм обличчям нагадає тобі 
молодість. Вася. Київ, 24 листопада 1955 р.”.
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забуття. Борис Сидо-
рович добре пам’ятав 
про все це довгі літа і 
1993 року написав та-
кий спогад:

З історії однієї
“диверсії”

Початок 70-х. 
У біївському кол-
госпі імені 40-річчя 
Жовтня шанують 
славетного земля-
ка: кращим труда-
рям присуджується 
премія імені Василя 
Симоненка. Про це мій допис і надрукувала 
газета “Літературна Україна”.

Не пам’ятаю вже, скільки часу мину-
ло, коли мене покликали до райкому партії. 
Третій секретар К., який відав і питаннями 
ідеології, в присутності ще двох “ідеологів” 
починає руба ставити запитання: чому я на-
писав у “ЛУ”? Хто мене до цього схилив? 
Чи то я спеціально задумав... “ідеологічну 
диверсію”?..

Я не пізнав завжди доброзичливого до га-
зетярів секретаря. Та в чому справа? Аж ви-
явилося, ніби мою інформацію використав 

якийсь “голос” 
“за бугром”, 
сказавши, що 
ось земляки ша-
нують свого по-
ета, а в загаль-
ноукраїнському 
вимірі це не ро-
биться... А ще, 
мовби, з облви-
конкому запи-

тали: про який пам’ятник Симоненкові в Бі-
ївцях згадує Ванцак, адже на обліку такого 
немає? Згадував же я про гіпсову копію над-
могильного пам’ятника Василеві в Черкасах, 
подаровану автором-скульптором і збереже-
ну тодішнім директором школи Ю. І. Дер-
качем. 

Наша розмова з К. гострішала. Двоє його 
колег, певно, відчуваючи незручність, ви-
йшли з кабінету. Я пробував пояснити, що 
все то – безпідставні страхи, адже і я не ди-
версант, і слово “пам’ятник” вживається 
не лише щодо того, що де стоїть на обліку. 
І досі не вірю, щоб К. не розумів того, але, 
певно, аби самому не мати якихось непри-

ємностей, продовжував “про-
філактику”... Останнє, що я 
сказав йому, це те, що вірю: 
знайдуться інші керівники, 
які зрозуміють, що інфор-
мація до газети писалася як 
пошана і до В. Симоненка, і 
до його односельців, а не “ди-
версія”. Так і сталось. Але 
доповнив картину тодішній 
завідувач райвідділом освіти 

Г. І. Сурмило. Йому довелося відповідати 
цілій комісії з “гостей” із Полтави, Києва, 
і навіть Москви: чому він дозволив устано-
вити на шкільному подвір’ї невідомо ким і 
як завезену скульптуру?! І розповідали, що 
в Канаді після публікації в “Літературній 
Україні” були пікетовані посольства УРСР 
та СРСР <...>. І тут виступив Ю. І. Дер-
кач. По-перше, сказав він, райвно тут ні 
при чому. По-друге, він виконав ухвалу... 
партбюро колгоспу. Справді, знайшли про-
токол із таким рішенням – і запитання про 
“єдність партії і народу” підтвердилося. 
Все, як кажуть, стало на своє місце” [1, 
с. 111–112]. Земляки згадують, що довго ви-
правдовувалися на засіданнях різних комісій, 
бюро обкому та райкому партії, але домогли-
ся того, щоб хату-музей було створено. Вони 
самі позносили туди речі, побудували нову 
піч, бо та, на якій 
грівся колись Ва-
силь, розпалася 
чи, можливо, її 
розвалили якісь 
невігласи, вони 
ж і шибки у ві-
кнах повибивали. 
Оселю прикра-
сили подаровані 
щедрими людь-
ми стара козацька скриня, ковганка, рубель, 
старі ослони і рушники, які вишили колись 
сільські майстрині. Особистих речей поета, 
на жаль, не збереглося. Інтер’єр хати відтво-
рено за спогадами родичів і сусідів. Оселю 
кілька разів ремонтували, міняли покрівлю за 
кошти місцевої сільської ради, капітальний 
ремонт її зроблено 2004 року – до 70-річчя 
від дня народження поета. До Симоненково-
го обійстя часто навідуються гості – відомі в 
Україні й за її межами письменники, науков-
ці, політики, культурні і громадські діячі. Екс-
курсанти приїжджають з усіх куточків нашої 
держави. У квітні 2003 року на подвір’ї поета 
його друзі, шанувальники таланту посадили 
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сад. До Бієвець прибули того дня брати по 
перу – Борис Олійник, Микола Сом, Микола 
Луків, Михайло Шевченко, професор Київ-

ського національного уні-
верситету імені Т. Г. Шев-
ченка Михайло Наєнко, 
молодий бандурист Віта-
лій Мороз. Тягнуться до 
сонця своїми тендітними 
вітами вишні й пишні кущі 
калини, набирають сили 
яблуні і груші. А над ними 
возноситься голос поета:

Іду до вас із забуття 
 воскреслий,
Мої найкращі в світі

 земляки
 [Ольга Хало].
Босоноге дитинство 

Василя Симоненка про-
майнуло в Біївцях. Із 
6 класу він навчався в 

Тарандинцівській середній школі. Нині тут є 
музей письменника. До нього ми й завітали, 
але спочатку кілька слів з історії музею.

У школі, яку закінчив Василь Симоненко 
1952 року із золотою медаллю, ще далекого 
1963 року почали збиратися матеріали про 

нього, зокрема спогади вчителів, які 
давали допитливому й розумному 
юнакові путівку в життя, одноклас-
ників, друзів, рідних. Сьогодні в му-
зеї зберігається лист від редакції од-
нієї з центральних газет тодішньому 
директорові школи Міщенку Мико-
лі Максимовичу, який звертався до 
письменників, культурних діячів із 
проханням посприяти реабілітації 
доброго імені поета. 1963 року учні 
за безпосередньою участю очільника 
школи та вчительки української мови 
і літератури Ганни Андріївни Сидо-
ренко виготовили альбом про життя 

і творчість Симоненка, він зберігся 
і донині. 8 січня 1975 року в школі 
проведено перший літературний ве-
чір, присвячений поетові-земляку, а 
1985 року в Тарандинцях урочисто 
відзначено 50-річчя від дня наро-
дження письменника. Прибуло бага-
то гостей із Києва, Полтави: Микола 
Сом, Іван Драч, Микола Вінгранов-
ський, Ганна Чубач, Микола Луків, 
Олександр Чуча, Федір Гарін та ін. 
На середину 70-х років невтомними 
лубенцями-симоненкознавцями зі-
брано близько 200 цінних експона-
тів про життя і творчість поета. Із 
1987 року, коли директором школи 

став Василь Григорович Бут, музейна справа 
активізувалася – фонд поповнився унікаль-
ними експонатами, зав’язалося листування 
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з матір’ю поета, його однокласниками, това-
ришами по університету. 8 січня 1998 року в 
приміщенні новозбудованої школи урочисто 

відкрито “Клас-музей Василя Симоненка”. 
Величезну допомогу в його створенні нада-
ли Микола Сом – письменник, та Юрій Смо-
лянський – режисер, заслужений 
діяч мистецтв України з Черкас. 
Останній передав йому близько 50 
експонатів із свого власного архіву. 
У музеї зберігається понад 20 лис-
тів (оригіналів) Ганни Симоненко-
Щербань до Миколи Сома, копії 
листів Василя Симоненка до Ми-
коли Сома, оригінал листа поета до 
вчителя з Бієвець Андрія Федото-
вича Махині. Ось деякі з них: 

Добрий день і доброго здоров’я, 
Миколо Сом та твої дівчата чор-
ноброві Ніна та Оксана.

Вибачай, Миколо, що я тебе турбую сво-
їми незгодами. Ти знаєш, що я так одинока, 
нікому пожалітись, тому і пишу 
тобі. Моє материнське серце бо-
лить за Васю, свого сина, тому і 
не вмовчу щось сказати.

Вася не зносив хорошої оде-
жини, не з’їв смачного куска 
хліба, не поїздив по світу по-
дивитись, як люди живуть. Все 
купував книги. Працював день, а 
ніч писав в кухні, що мав в голо-
ві. <...> Поки, Миколо, живеш, 
дишеш і бачиш хоч трохи, хо-
четься побути в Києві, побути 
в Софійському соборі (прочита-
ла в “Молоді Черкащини”, газе-
ті, про Софійський собор). Ну 
не знаю, чи удасться через свою 

старість. Ти пишеш, що література – це 
боротьба. Все життя боротьба, але ж не 
однакова. <...> Бувайте здорові, низький 

уклін вам усім. Миколо, пиши 
свої пісні, зимою й навесні. 
Передавай привіт Дмитрен-
кові.

17 – II – 1980 р.
 Симоненко-Щербань. 
Так у хаті темно, що по-

кривуляла, як хотіла2.
* * *

Доброго Вам всім здоров’я, 
всі Соми і Соменята!

Листа твого, Миколо, я 
одержала, за лист тобі дуже 
дякую, але книжки Васиної з 
видавництва не одержувала. 
Мені, звичайно, треба побу-

вати в Києві, особо сходити в З.А.П. і по-
радитися з розумнішими від себе людьми, 
хто в цьому розбирається. Десь у Болгарії 

і Польщі друкувалися Васині ві-
рші. Нам прийшло [повідомлення. 
– М. С.] з Москви на 142 крб., щоб 
ми вислали на спадщину документ. 
(Це ще було 21.01.1981 р.) Але за-
бракували – не такий. Півтора 
місяця я ходила, поки виклопо-
тали новий. Послали 11 квітня 
– і досі ні бе ні ме. Не доберу в 
цьому нічого. Що за чесність, 
Миколо, якби в мене не ці 70 за 
плечима, то я б давно приїхала, 
а то мушу тебе просити, щоб 

ти сходив (якщо це не важко) у З.А.П., 
узнав, що там...

 Щербань Г. Ф. 

2 Зміст листів збережено; зроблено деяку орфографічну та пунктуаційну правку.
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* * *
Добрий день і доброго здоров’я, Миколо 

Данилович Сом.
Поздоровляю з наступаючим роком 

вас усіх разом. Зичу вам усім разом доброго 

здоров’я, щастя, дружби в сім’ї. Листа тво-
го я одержала, щиро тобі дякую. Ти знаєш, 
що мені аж полегшало на душі, як почитала 
листа. Це ж Васині останні дні життя, і 
мені так гірко на душі, що я можу бовкнути 
те, що не треба. Але я чекаю на тебе в гості, 
тоді й поговорим ясніше.

Вчора, цебто 5-го, в неділю, була в Марії 
Петрівни. Як ти, Миколо, підняв дух Марії 
Петрівни, що відвідав тоді її в лікарні. Там 
її величали поетесою.

Кажуть, мовляв, її провідують і з Киє-
ва письменники. По-моєму, бути поетесою, 
треба мати свою ниточку, щоб з’єднувати 
свої слова. У Марії Петрівни добра пам’ять, 
вона знає, коли хто помер, хто багатий, 
кому положили золотий хрест, кому ще й 
серги золоті, а кому ще й обручку. Як при-
їдеш, то поговоримо від серця. Можливо, 
воно тобі колись пригодиться. Потім зна-
єш, як ми сиділи на кумполі Лисої гори, то 

вона каже, що там єсть таке місце, де ні-
коли не вигоря трава. Тобто шведи закопа-
ли золотого коня. Я його теж чула, аж я не 

звернула уваги, якщо вони закопали, то, оче-
видно, знайшлись ті, що давно викопали. Це 
легенда, Васі нема і нема кому передати. Ми 
вирішили тобі передати.

Пробач, Миколо, що я тобі голову моро-
чу цим.

До скорого побачення. 
6 – XII – 1982 р. Г. Ф. Щербань-Симоненко. 
Адреса М. П.: м. Черкаси, в. Вербовець-

ка, д. №14, кв. 58. Сердюк М. П.
* * *

Низький уклін з Черкас!
Добрий день і доброго здоров’я, Миколо 

Данилович Сом. Перш за все вітаю вас усіх 
разом з Новим 1984 р., з новим щастям. Ба-
жаю міцного-преміцного здоров’я. А особо 
тебе і твою хорошу дружину Ніну з твоїм 
першим “Лауреатом премії”. Дай Бог, щоб 
це була не послідня. Ти пишеш, що не при-
їхав на 15, я, правда, і не думала, що ти при-
їдеш, думала, що приїдеш 8-го січня, ти ж, 

по-моєму, обіщав 8-го, так? Що я ще можу 
написати про своє життя-буття? В мене, 
як ти був і бачив, так і досі з ремонтом не 
дороблено. Очевидно, мене тут считають за 
найбагатшу, бо вимагають гроші. А то все 
по-старому, правда, од кашлю не відляжуся 
ніяк. До мене з Полтавського краєзнавчого 
музею пишуть, щоб я щось дала Васине в Му-
зей, але я не знаю, що саме. Написала, щоб 
заїхали, як будуть в Черкасах. Як ти на це 
скажеш?

Коротенько все, низький уклін тобі пе-
редають Марія Петрівна, Люба, Вася і я 
(Олеся ще не бачили).

 Симоненко-Щербань Г. Ф. 
* * *

Добрий день і доброго здоров’я, мої милі 
Сомики, Микола та мила Ніна.

Листа вашого я одержала. Щиро вдячна 
вам. Але мене трохи засмутило, що ви так 
далеко забрались, та ще й високо. Чи вам хоч 
трохи подобається там? Якщо подобаєть-
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ся, то хай буде вам повні мішки здоров’я і 
щастя у вашій домівці. Я щитаю, що вам да-
леко добиратися до роботи. Оце і вся біда. 
А то, як ви скажете. А все-таки, чого ти 

шкандибаєш. В нас усе по-старому, кожний 
виконує свій долг. Я найбільше старію. Ма-
рія Петрівна теж, а все-таки ще ходили і в 
кіно, звичайно, Люба була за вожатого. По-
тім мої були іменини, прийшов Олесь з Ні-
ною і Мирославкою, Марія П., Люба, Вася. 
Побажали мені здоров’я і всього доброго, по-
обідали і за це дякувати Бога, що є хоч одна 
краплина рідних. Хоч воно тобі і не потріб-
не, але в мене нема нічого впереді, все мину-
ле. Коротенько все, пиши свої новини, як 
ви там. Чи вже привикли. Я думаю, що там 
вам тихо після Києва. Передавай низький 
уклін всім, що я знаю, і тим, що шанують 
Васю. Низький уклін тобі, Ніні від усіх нас: 
Олеся, Ніни, Мирослави, Марії Петрівної, 
Люби, Васі.

Писала бабуся Ганнуся.
Симоненко-Щербань Г. Ф. 3– XI – 1985 р.

* * *
Добрий день Сомику і всім Соменятам!
Перш за все, низький уклін з Черкас. Ми-

коло, я одержала твого листа і вітання. Я 
дуже рада, що ти тесть, а Ніна теща. Зичу 

вам щасливого сімейного життя і всього до-
брого у вашому житті, а через рік поздоро-
вити з онуками. Молодим бажаю дожити в 
дружбі до золотої свайби.

А те, що ти пишеш про Васю <...> то 
ваше дитинство босоноге. Це треба подума-
ти. Про студентські роки ти більше знаєш, 
як я, ви так жили, що, можливо, і не пройде. 
Тобі видніше. Звичайно, це треба поговори-
ти з тобою. Я вже колись говорила декому, 
що мені бажано, щоб зробили нарис, як істо-
рію про Україну; поле, потім пшениця, по-
тім копи. Як колись було, діти бігають по-
між копами, збирають колосочки. А потім 
хоч і комбайн. Це просто мій сон. Не так-то 
легко це зробити. Як ти, Миколо, на це на-
пишеш? Можливо, ти будеш в Черкасах, то 
зайди.

Бувайте здорові.
Ваша бабуся Ганнуся.
 Г. Ф. Щербань-Симоненко. 

А ось лист Василя Симоненка до вчителя 
Андрія Федотовича Махині:

Добрий день, Андрій Федотович!
Я дуже задоволений Вашим листом і 

щиро вдячний Вам за нього. Викликав малень-
кий подив тільки “Василь Андрійович”, бо в 
мене такий титул асоціюється з солідністю 
та поважністю. А в мене і того й іншого ще 
надто мало. Чомусь досі здається, що я ще 
школяр. Видно, з цим почуттям можна буде 
розлучитися лише після розлуки з універси-
тетом. Скільки дивлюся на світ, ніби все 
стоїть на місці, а тимчасом наша маленька 
планета вже встигла 22 рази обернутися на-
вколо Сонця. Аж самому не віриться.

Київ за чотири роки, звичайно, змінив-
ся. Став ще кращим. Будується і росте. 
Я люблю його до безтями, аж разом і бо-
юся. Жити в меншому місті, як Полтава 
або Черкаси, по-моєму, краще. Надто вже 
нагадують мурашок люди в такому котлі. 
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Невільно звучать у вухах такі рядки: 
О, ці міста, мов електричні скати,
З розгоном вулиць, галасом юрби, 
Де люди п’ють портвейни і мускати 
І наживають гроші і горби! 
О, ці жінки розкішні і вродливі, 
Очей опущених прихований екстаз, 
Рожеві губи вогкі і примхливі –
Я вас любив і проклинав не раз! 
О вулиці в шаленій непокорі, 
Будинків нескінченний карнавал!.. 
Куди пливу я в цім безумнім морі, 
Куди несе мене стихії шал?

Між іншим, як Вам ці вірші? Потрапи-
ти додому найближчим часом не маю змоги. 
Зразу ж після екзаменів виїжджаю в Черкаси. 
Буду працювати і компонувать дипломну. 
Це не прихоть і не боязнь за кар’єру, але не-
обхідність, викликана матеріальними при-
чинами. Якщо будете писати мені, адресуй-
те на “Черкаську правду”: Київ залишаю 19 
лютого.

Наша система вищої освіти все-таки да-
лека від досконалості. У нас читається так 
багато зайвого і не менше обходиться вкрай 
необхідного. Ми знаємо старослов’янську 
мову та історичну граматику і не вміємо 
стенографувати і тримати в руках фото-
апарат. Писати нас навіть і не пробували 
вчити (правда, цього навчити, певне, не 
можна, але хоча б з основами редагування і 
правки познайомили). Абсолютно безцільна 
і не практична для газетяра і так звана “ди-
пломна робота”. Ми давно вимагаємо “ди-
пломної практики”, але марно. Цей голос 
“знизу” не береться до уваги. Чому – Господь 
Бог знає. А втім, річ тут проста – догма. Не 
діловий підхід – всі пишуть, а журналісти 

хіба гірші за інших? От і морочать нам голо-
ву і собі теж.

Я зловживаю Вашим терпінням і при-
хильністю до мене. Як нам уже наболіла ця 
“комашина в оці”.

Буду кінчати, бо лист уже непристой-
но довгий і до того ж, мабуть, водянистий. 
Бажаю всього найкращого, щиро Ваш Василь 
Симоненко.

15.11.57 р.

Дбайливо збережено в шкільному архіві 
класні журнали, табелі успішності В. Симо-
ненка, оригінали його заяв про вступ до шко-
ли, автобіографію поета, довідки про стан 
його здоров’я, характеристики учня В. Си-
моненка, написані класним керівником Оста-
пенко Марією Йосипівною. Зібрано багато 
спогадів про поета його вчителів, одноклас-
ників, друзів. Пошукова робота не припиня-
ється.

А тепер оглянемо музей. Наш екскурсо-
вод – учителька зарубіжної літератури Та-
рандинцівської середньої школи Світлана 
Борисівна Яценко.

Микола Степаненко [М. С.]: Розмову по-
чнемо з родоводу Василя Симоненка, з його 
дитячих і шкільних років. Привертає увагу 
діарама, яка знайомить із чарівним куточком 
Бієвець, де 8 січня 1935 року в селянській сім’ї 
народився майбутній поет. Розділ експозиції 
“Син мужицький, золоте коріння” присвячено 
генеалогічному дереву Щербанів-Симоненків, 
яке має чотири родові гілки, що нараховують 
71 представника поетового роду, основне ко-
ріння якого в Біївцях. Сягає воно сивої давни-
ни. Родовід поета дослідила його троюрідна 
сестра Л. С. Сердюк-Баран. Тут світлини діда 

поета, Федора Трохимовича 
Щербаня, батька, Андрія Ле-
онтійовича Симоненка, мате-
рі, Ганни Федорівни Щербань 
(з маленьким Васильком), яка 
залишила такий спомин про 
своїх батьків: “Мої батьки – 
Варвара Потапівна та Федір 
Трохимович – замолоду обоє 
були високими та вродливи-
ми. Батько дожив до глибокої 
старості, помер він 1949 року, 
на 76 році життя. Дід Федір 
був першим Василевим дру-
гом і наставником... Він само-
тужки вивчив грамоту, багато 
читав. Його увагу привернув 
навіть шкільний підручник з 
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географії чи історії. Ось чому сусідські діти 
(та й Василь із ними) тихцем сміялися: “Дід 
Щербань готується до іспитів...”. Васі дід роз-
повідав нашу прадавню історію...” [4, с. 20].

Світлана Яценко [С. Я.]: Удалося відшу-
кати в архівах “Запис акта про народження 
№ 767 від 19 липня 1952 року” Василя Анд-
рійовича Симоненка. Цей документ, як і та-

белі успішності, свідоцтво про закінчення 
семирічки, заяви про вступ до 6 та 8 класів 
Тарандинцівської школи, написаних В. Си-
моненком, автобіографія, довідки про стан 
здоров’я учня Симоненка, класні журнали, 
книга видачі свідоцтв та атестатів із підпи-
сом, фотографії шкільних 
років Василя Симоненка, 
експонується в музеї.

М. С.: Цікаво чи-
тати спогади вчителів 
М. Й. Остапенко, У. М. Дем-
ченко, однокласниці пое-
та М. М. Швед (Маркової) 
про Василя Симоненка. 
“Василь Симоненко <...> 
вчився не заради оцінок, – 
запевняє класний керівник Марія Остапенко. 
– Головним було – здобути знання. Не любив 
виділятися з-поміж інших учнів, не випинав-
ся. Ненавидів підлабузників. В дитинстві за-
хоплювався літаками. Почує, бувало, гудіння 
мотора і довго вдивляється в блакитну дале-
чінь. Але переміг потяг до поезії. Вчителька 
української мови і літератури була його на-
ставником і рецензентом перших поетичних 
вправ. Василь завжди слухав ЇЇ уважно і з 
усього було видно, що до складання віршів 
ставився дуже серйозно” [3, с. 37]. “Усі, хто 
його навчав і виховував, хто спілкувався з 
ним, – написала у своєму спомині вчитель-
ка української мови та літератури, керівник 
шкільного літературного гуртка Марія Мики-
тівна Сидоренко, – уже в шкільні роки бачили 
у ньому іскорку таланту, яка інколи освічу-
вала його. Здається, він був таким, як і його 
товариші, а одночасно і не таким. Відрізнявся 

серйозністю, замріяним поглядом, зосеред-
женістю. Писати почав рано, але про свої 
вірші нікому не говорив, хіба близьким дру-
зям. Одного разу на заняття літгуртка його 
товариш приніс вірш і не сказав, що це напи-
сав Василь Симоненко. Василь сидів і мовчав. 
Літгуртківці слухали уважно, вірш всім спо-
добався і вирішили надіслати його до дитячої 
газети “Зірка”. Василь згодився. Так і зроби-
ли. Відповідь не забарилася. Вірш був надру-
кований, а Василеві, як учаснику конкурсу, 
прислали привітання і кілька картинок-балів. 
Звичайно, Василь був задоволений і довго 
зберігав цього листа з редакції. Взявся сер-
йозніше за складання віршів і на кожне за-
няття гуртка приносив свої нові твори. У 
старших класах це уже було у нього серйозне 
захоплення, а може, й проблиском таланту” 
[5, с. 38]. Карта-схема Симоненкової доро-
ги від рідних Бієвець у Тарандинці показує, 
яким нелегким був дев’ятикілометровий шлях 
до школи для малого Василька. Екскурсанти 
подовгу стоять перед звичайною дерев’яною 
шкільною партою, за якою сидів майбутній 
поет, зупиняють погляд на чорнильниці та 

дерев’яній ручці, якими він корис-
тувався.

Наступна експозиція розпові-
дає про роки навчання Василя Симо-
ненка на факультеті журналістики 
Київського державного університе-
ту імені Т. Г. Шевченка та черкаський 
період його життя і творчості (1952–

1963 рр.). Пе-
ред нами чима-
ло світлин, на 
яких зображе-
но Симоненка-
студента, ко-
р е с п о н д е н т а 
газет “Черкась-
ка правда” та 
“Молодь Черка-
щини”, спогади 

друзів по університету М. Сома, Б. Олійника, 
Т. Коломієць. Фотографії Василя Андрійови-
ча з дружиною, сином Олесем, матір’ю, рядки 
з його віршів, листів розкривають вразливу й 
ніжну душу чоловіка, батька, сина. 

С. Я.: У центрі експозиції – бюст Василя 
Симоненка, створений скульптором Станіс-
лавом Грабовським, який подарувала музеєві 
Черкаська обласна держадміністрація з наго-
ди 60-річчя від дня народження поета.

М. С.: Розділ експозиції “Наші думи хай 
додумають онуки” розповідає про долю ро-
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дини Василя Симоненка після його смерті. 
Тут уміщено текст звернення смертельно 
хворого поета до президії Спілки письменни-
ків України з проханням потурбуватися про 
родину після його смерті. Світлини матері по-
ета, дружини, сина, онуки Мирослави, розпо-
віді про їх долі завжди привертають увагу від-
відувачів музею. У вітражі зберігаються листи 
Ганни Федорівни до пошуковців Тарандин-
цівської середньої школи, книги, подаровані 
нею землякам.

С. Я.: Літературознавці поділяють твор-
чість Василя Симоненка на тематичні цикли. 
У музеї значне місце відведено патріотичній 
та громадянській ліриці, адже Україна – то 
його вічна любов, вічний біль і вічна мука, а 
правда – життєве й поетичне кредо. Розді-
ли цієї експозиції мають назви: “Україно, ти 
моя молитва, Ти моя розпука вікова” та “Я хочу 
правді бути вічним другом...”. Тут тексти віршів 
Симоненка, ілюстрації до них, портрет поета 
роботи черкаського художника В. І. Кли-
менка, подарований ним музеєві з нагоди 
70-річчя від дня народження поета.

М. С.: Василь Симоненко палко любив 
свою землю, свій народ, його любов пристрас-
на й жагуча, вона каміння сіре може оживити. 
Вірш поета “Люди – прекрасні...” лубенський 
художник В. Юр’євич проілюстрував досить 
оригінально: на сірому камінні тягнуться до 
сонця гілки сухого дерева з поодинокими 
листочками:

Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали
Про бас грядущі:
– їх на землі не було... 

Письменник Симоненко прожив неба-

гато, рано згорів, побачивши за життя лише 
одну збірку своїх віршів “Тиша і грім”, інші – 
“Земне тяжіння”, “Вино з троянд”, “Поезії”, 
“Лебеді материнства” – видано вже після 
його смерті. Він, певно, усвідомлював значен-
ня своєї лірики, бо інакше б не сказав:

Я залишу мужицькими ногами 
Хай не глибокі, та чіткі сліди.

Ці слова поета є назвою розділу експози-
ції, присвяченої місцю і значенню творчості 
письменника в українській та світовій літе-

ратурі. Відвідувачі познайом-
ляться з п’ятьма Симоненко-
вими заповідями, світлинами 
із зображенням пам’ятних 
місць, пов’язаних з іменем по-
ета. Значне місце в музеї від-
ведено виставці книг лубен-
ських письменників.

С. Я.: Звернімо увагу ще 
на один стенд, на якому відо-
бражено рішення Лубенської 
районної ради про встанов-
лення районної літератур-
ної (2000 рік) і літературно-
мистецької (2003 рік) премії 
імені В. Симоненка та її ла-
уреатів – талановитих лу-
бенських поетів (Марина 
Кононенко, Олександр Пе-

чора, Микола Кочерга, Василь Бут, Валерій 
Козюра, Ігор Козюра, Микола Шиян, Юлія 
Манойленко, Володимир Слєпцов, Анато-
лій Супрун).

В. Симоненко понад усе цінував людину, 
її неповторність, змушував нас замислитися 
над своєю місією у світі. Надовго зупиняють-
ся екскурсанти біля стенда з фотографіями 
добре знаних в Україні і зовсім не відомих 
особистостей, відшукуючи в кожній людині і 
в самому собі те, про що писав поет у вірші 
“Ти знаєш, що ти – людина?” (його текст зна-
ходиться біля фотографій.)

М. С.: “Я воскрес, щоб із вами жити під 
шаленством весняних злив!” – пророчо за-
явив Василь Симоненко. Він з нами сьогодні 
своїм поетичним словом, думками й помис-
лами. Остання експозиція розповідає про 
вшанування пам’яті земляка, про людей, 
які доклали великих зусиль, аби творчість 
лицаря-шістдесятника була належно поціно-
вана, аби вогонь його поезії “оселився у серці 
людському”, бо ж він ідеї Незалежності, су-
веренній Україні віддав, за Бажаном, “не ви-
гризки душі, а всю повноцінність життя або 
смерті” [Борис Олійник].
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Із цікавістю знайомляться гості з числен-
ними публікаціями та фотографіями, що роз-
повідають про відзначення дат, пов’язаних із 
тим, хто

... вірно свій народ любив!
Сплюндровану, зацьковану
Вкраїну
оспівував журливо-солов’їно 
синівським словом ніжним, вольовим 

 [Олександр Печора].
С. Я.: Окреме місце займають експонати, 

що дають змогу довідатися про музейну ро-
боту вчителів та учнів Тарандинцівської шко-
ли. Це альбоми, присвячені життю і творчості 
Симоненка, фотографії, листи, книги з дар-
чими надписами видатних людей, які побува-
ли в музеї (політика Олександра Мороза, по-
етів Бориса Олійника, Миколи Луківа, Івана 
Драча, Ліни Костенко, науковців Михайла 
Наєнка, Анатолія Погрібного), подарунки 
українців з далекої Австралії, Німеччини.

М. С.: Завершують експозицію знамениті 
“Лебеді материнства” В. Симоненка, і це не 
випадково, бо в цьому вірші, що став піснею, 
закодовано Василеве безсмертя.

Тепер перейдемо до другої кімнати му-
зею, яку відкрито пізніше – через 
10 років, 18 травня 2008 року. Цьо-
го дня до Тарандинців завітали 
Симоненкові вірні друзі Микола 
Сом та Борис Олійник, а також не-
вістка поета Ніна Іванівна Симо-
ненко, тоді вже вдова. Син Василя 
Андрійовича полишив цей світ 2005 
року. Прибули до села делегації з 
Гребінки, Києва, Лубен, Оржиці, 
Пирятина, Полтави, Хорола, Чер-
кас. Усі гості з цікавістю і хвилю-
ванням оглянули нову експозицію 
з чотирьох розділів.

Перший розділ – “Генії без-
смертні! На коліна станьте перед 
смертними людьми” – розповідь 
про долю поетової матері, Ганни 
Федорівни, яка на 35 літ пережила 
свого сина. Тут її портрет, спога-
ди людей, які знали цю мужню й 
мудру жінку, вірші Симоненка про 
матір, світлини, оригінали листів 
матері поета до ще одного її “сина” Сомика – 
поета Миколи Даниловича Сома. Читаючи ці 
послання, розумієш, звідки у Василя Андрі-
йовича таке щире почуття людської гідності, 
чесність, порядність, почуття гумору й не-
звичайний талант, любов до людей та землі. 
Ганна Федорівна – невтомна трудівниця; не 

випадково в музеї стоять жорна, які ніжні 
“материнські руки тягали за ручку камінь без 
кінця”, і висять вишиті рукою цієї селянки 
рушники та сорочки. Тут уміщено інформа-

цію про хрещену матір поета Оришку Ми-
трофанівну Остапенко та хрещеного батька 
Василя Івановича Канівця. Ким же були ці 
люди, Світлано Борисівно?

С. Я.: Оришка Остапенко народилася 20 
березня 1920 року в селі Єнківці. Перший її 

чоловік загинув на 
війні. Оришка вдру-
ге вийшла заміж за 
біївчанина Михайла 
Остапенка, прижила 
з ним двох донечок. 
Працювала в колгос-
пі, а після перенесеної 
тяжкої хвороби одер-
жала інвалідність і 
вела домашнє гос-
подарство. Померла 
1993 року. Донька 
Любов, яка мешкає 
нині в Лубнах, зга-
дує, що до них часто 
заходив Василь, коли 
приїжджав із Києва, 
приносив їм гостин-
ці, багато розповідав 
про життя в столиці.

Василь Канівець 
народився 15 трав-

ня 1924 року в Біївцях. У війну перебував на 
каторжних роботах у Німеччині. Після пере-
моги завербувався на Донбас, а згодом по-
вернувся в рідне село, працював багато літ 
у колгоспі комбайнером. Помер 2002 року. 
Василь Іванович любив згадувати, як бавив 
кмітливого Щербанишиного Василька. До 
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речі, хрестили Симоненка 1942 року, коли 
йому було 7 років. Хлопчик сам вибирав собі 
хрещених батьків. 

Нам пощастило відшукати предмети одя-
гу Оришки Митрофанівни, які зберегла дру-
жина її рідного брата.

М. С.: Переглянувши цей фрагмент екс-
позиції, пересвідчуєшся, що баба Онися, тіт-
ка Варка, дядько Оверко, колгоспний конюх 
Кравчук – не літературні імена, а живі люди 
з Симоненкового оточення, з якими він зу-
стрічався не тільки в дитинстві, а й пізніше, 

коли був кореспондентом черкаських газет 
чи київської “Робітничої газети”. Цікаво ді-
знатися про долю баби Онисі, у якої, як пише 
поет, “було три сини” і в якої “синів немає”, у 
якої “на кожній… волосині морозом тріщить 
зима”, якій треба пам’ятник воздвигнути “на 
площі в Москві. Щоб знали майбутні предтечі 
в щасливій і гордій добі: їх горе на утлі плечі 
Онися взяла собі”.

С. Я.: Прототип баби Онисі – Онисія Ар-
темівна Остапенко. Учні нашої школи добули 
її фотографію. Народилася вона 1882 року, 
померла 1966 року. Чоловік Онисії Артемів-
ни Михайло Оліянович помер у голодному 
1933 році. Сина Петра, сільського активіста, 
який працював завідувачем ферми в Біївцях, 
розстріляли фашисти. Сини Василь та Олек-
сандр загинули на фронті.

М. С.: Другий розділ – розповідь про ра-
йонну літературну, а пізніше літературно-
мистецьку премію імені В. А. Симоненка. 
Тут уміщено короткі відомості про лауреа-
тів, представлено їхні книги, копії дипломів. 
У кімнаті відчувається присутність нашого 
славного полтавця. Її посилює “вписаний” в 

інтер’єр  робочий стіл, предмети, якими ко-
ристувався поет-шістдесятник.

С. Я.: Цей стенд ми щорічно оновлювати-
мемо, плануємо підготувати окреме видання 
про лауреатів Симоненківської премії. Третій 
розділ експозиції приурочено встановленню 
пам’ятника Василеві Симоненку в Біївцях 
2005 року, а четвертий – “Іду до вас, із за-
буття воскреслий” – ушануванню великого 
поета в його рідній школі, історії створення 
шкільного музею, людям, які цьому активно 
сприяли. Кожен із її експонатів оригінальний 

і цінний, а в єдності вони утворюють 
цікаву сюжетну лінію про посмерт-
не життя видатного класика укра-
їнської літератури.

С. Я.: Музейна історія бере по-
чаток із 1967 року, коли в школі 
виготовили книгу-альбом про мис-
тецьку спадщину Василя Симонен-
ка, яка викликала інтерес навіть у 
Києві. У вітражі бачимо лист із ре-
дакції газети “Літературна Украї-
на” тодішньому директорові школи 
Миколі Максимовичу Міщенку, на 
стенді – фотографії людей, які до-
клали неабияких зусиль для збере-
ження пам’яті Василя Симоненка. 
Це, зокрема, директори школи Ми-
кола Максимович Міщенко й Іван 
Дмитрович Лисенко, учителі укра-

їнської мови та літератури Марія Микитівна 
Сидоренко, Ганна Андріївна Сидоренко, Ка-
терина Миколаївна Дорош. 1987 року Таран-
динцівську школу очолив Василь Григорович 
Бут – талановитий поет, палкий прихильник 
і шанувальник творчості Василя Симоненка. 
З його ініціативи 1998 року відкрито клас-
музей письменника, а сьогодні – відомий в 
усій Україні літературний музей нашого ге-
ніального земляка, оформлений за всіма су-
часними вимогами, у якого, слід сподіватися, 
велике майбутнє. 

З часу відкриття музей відвідали сотні 
людей із різних міст і сіл України. Його гос-
тями були “розвіяні по чужині” наші брати і 
сестри. Багато з них залишили свої відгуки: 

Відвідав цей славний музей нашого слав-
ного поета Василя Симоненка. Враження 
надзвичайне, тут я побачив зібраний матеріал 
про поета з його дитячих років до ... смерті ... 
всі експонати для мене вражаючі [Федір Га-
белко, Український інфор. клуб, Австралія, 
30.08.1998 р.].

Спасибі, дорогі Тарандинці, спасибі, 
школо, що врядили Симоненкову світлицю, 
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що вміло, з любов’ю справжньою бережете 
пам’ять про Магеллана української поезії – 
незабутнього В. Симоненка [Олексій Щер-
бань, двоюрідний брат Василя Симоненка, 
Леонід Кореневич, директор Київського бу-
динку письменників, 28.02.2002 р.].

Вражений експозицією музею. Симонен-
ко завжди житиме в серцях народу. Він його 
сьогодення і майбутнє [Микола Шиян, поет, 
лауреат районної літературної премії імені 
В. Симоненка. 16.04.2003 р.].

Доля дарувала мені щастя – побувати 
в Біївцях – родинному гнізді безсмертного 
Василя Симоненка, приторкнутися до його 
життєпису в Тарандинцівському музеї, де так 
дбайливо зібрані миттєвості життя Поета. 
Кланяюсь Вам за добру пам’ять про великого 
земляка! Ваші доброчинні діяння будуть запи-
сані на небесах [Борис Олійник, 24.04.2003 р.]. 

Не можна не згадати ще про одну важ-
ливу подію: до 70-річчя від дня народження 
Василя Симоненка видано збірник “Відлуння 
Василевого Різдва”, до якого ввійшли спога-

ди друзів і знайомих поета, вірші земляків, 
унікальні фотознімки різних часів. Ця книга 
дозволить читачам краще зрозуміти поета-
патріота, осмислити художній доробок тала-
новитого митця, якого Олесь Гончар назвав 
“витязем молодої української поезії”, склас-
ти уявлення про літературне життя Лубен-
щини. А воно творче й цікаве, бо ж краяни із 
“рідного Симоненкового гніздов’я” продов-
жують і примножують велику справу славно-
го поета-шістдесятника.
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Ольга Орлова

БОЛЮХ ЯК БАРОКО

На густо населених картинах Миколи 
Болюха кожен зайнятий своєю справою: 

вершник гарцює, генерал воює, жінки чека-
ють, хлопці мріють, янголи літають. Усе на-
чебто правильно, але не зникає відчуття, що 
десь ховається підміна: і вершник з папірос-
ної коробки, і хлопці підстаркуваті, і жінки 
занадто покірні. Чи не та це тотальна іронія, 
якою так пишається постмодерне воїнство? 
Іронія, якої так боялися великі романтики: 
“Я не можу зрозуміти, де закінчується іронія 
і починається небо”, – плакав століття тому 
Генріх Гейне. Я теж не можу зрозуміти, де 
закінчується іронія цього дивовижного пол-
тавського майстра. Небо художника Болю-
ха просякнуте іронією, воно просвічує крізь 
людські фігури, театрально складені руки, 
повітряні кулі, крила птахів, обриси руш-
ниць. Суміш іронії та небесних висот як міц-
ний емоційно-інтелектуальний коктейль із 
терпким присмаком таємниці лоскоче нерви, 
збуджує уяву, посилає творчі імпульси.

Микола Федорович любить повторювати, 
що його справа – писати, а не пояснювати, бо 

кожен глядач має право на своє розуміння й 
свої асоціації. Це твердження цілком збіга-
ється із законами мистецтвознавчої школи 
рецептивної естетики, що активно відстоює 
права людини, яка сприймає художній твір. 
Проте навіть адепти homo legens (людини-
читача) допускають спланований авторський 
наступ на реципієнта, його асоціації та уяву. 
Існують спільні для людей одного культурно-
го простору акупунктурні точки, в які худож-
ник устромляє свої мистецькі голки. Ціну та-
ких “уколів” пан Болюх добре знає, хоч і не 
розголошує механізми процесу творення: хто 
з персонажів на кого схожий, чому повзають 
саламандри, чому на картинах так багато 
зброї… Художник натискає ту чи ту асоціа-
тивну клавішу, і ми починаємо вчувати музи-
ку. Відкриймо старі фотографії – знайдемо 
таких самих хлопчиків: своїх братів, чолові-
ків, батьків повоєнного часу. Художнику легко 
було запам’ятати себе самого, бо від народжен-
ня, як у дзеркало, дивився на брата-близнюка 
(той зараз академік, мешкає в Києві). Черкески 
з ягнятками – це не сучасна асоціація з польо-
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вими командирами, а …друзі білявих свинарок. 
За чадрою з картини “Схід” – очі ніжної лер-
монтівської Бели, а не юної шахідки... Так у 
шлейфі асоціацій і розкривається творчість ма-
ляра шанувальникам глибокого мистецтва.

Назва картини вже дає підказку для ро-
зуміння, вона – сильна позиція авторської 
свідомості у творі. Аналізуючи підписи до 
полотен Болюха, усвідомлюєш, що і тут все 
не надто просто, а водночас – як сильно! Під-
казка часто-густо ще більше додає запитань і 
нових асоціацій, перевдягаючи й без того за-
гадкових персонажів у нові карнавальні мас-
ки. Так, у “Пирятині” (це одна з найсильніших 
картин М. Болюха) асоціація з довго очікува-
ною зупинкою перед Києвом навіть не про-
глядається: у Пирятині не живуть грузини з 
отарами ягнят і синіми гірськими вершинами, 
там давно не бачили піонерів-героїв із трьох-
лінійками й т. ін. Себто перед нами чергова 
ретро-ідилія – з Вано і Катериною, хлопчика-
ми в матросках, які всі разом шлють привіт із 
далекого “піонерського” дитинства, – випад-
ково (для глядача) прив’язана до Пирятина. 
Живописний топос цієї картини може нази-
ватися будь-якою милозвучною для полтавця 
назвою: Пирятином, Лубнами, Хоролом, Ко-
беляками, Оржицею. Усі вони мають право 
бути когнітивним центром на мапі того мину-
лого, що й досі живе у свідомості вразливого 
хлопчика, який, насправді, став видатним ху-
дожником постмодерного “неонеобароко”.

На картині “Казбек” зображене пере-
творення гордої назви гірської верховини 

на марку папіросів. Домінує симетрія проти-
лежностей: білий та чорний вершники, півень 
та орел, “аптека” й “вино”. Ці протилежності 
створюють магнітне поле, й кожна деталь, по-
трапляючи в нього, заряджується як “плюс” 
чи “мінус”. Виділяється могутня фігура бла-
городного старця з обличчям Толстого у вій-
ськовому картузі (оборона Севастополя?). 
Ще вище – як і повинно бути на підкорених 
вершинах – прапор України (а який же?). У 
підніжжя – голови тих, хто щедро умилости-
вив собою символ папіросної волі. Якщо одна 
з дам не Юдиф – то це Надія Мандельштам. 
Вона ніжно підтримує усічену голову Йоси-
па, який колись (“необачний”) запитав Надю: 
“А хто тобі сказав, що ти повинна бути щас-
ливою?” Композиція “Казбек” може бути, як, 
до речі, багато інших картин М. Болюха, ще 
й ілюстрацією до цього підступного питання. 

А й справді, хто нам це пообі-
цяв?..

Художник любить баро-
ко, не те далеке, покручене 
декораторами французьких 
монархів, і не те безмежне 
слов’янське, що розлилося 
риторикою повчання. Бароко 
в Болюха – це ажурне пле-
тиво образів неправильної 
форми, композиційна асиме-
трія, не прийнята реалізмом, 
тотальна іронія, що вбиває 
романтику, це чорні перлини 
філігранних ідей, це різома 
думок.

На багатьох полотнах 
майстра блукають окремі 
образи-символи: драбина “в 
небо”; колесо; риба; пові-
тряна куля; віяло; паранджа; 
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рушниця. Кожна річ має сталі символічні тра-
диції, про які говорять і які треба брати до 
уваги, бо саме вони плетуть ажур значень, 
пишуть музику натяків. Христос і риба, жі-
ночі симпатії/антипатії й віяло, козак і ко-
лесо, ягня і жертва – ці зв’язки виникають 
у свідомості глядача автоматично. Саме цей 
автоматизм так потрібен у мистецтві, бо ав-
тор може грати на ньому свою власну му-
зику. Він може рити в глибину траншеї асо-
ціацій, а може їх усі зруйнувати, завести в 
глухий кут. Повітряна куля мандрує карти-
нами Болюха як …привіт від Жюля Верна, 
можливість відірватися від буденного світу 
й поринути в “небо без іронії”, як на полот-
нах “Легенда” (2008), “Втеча” (2008). Такою 
вона здається здалеку, у небесних про-
сторах. На тлі двох братів (“Брати”, 2010) 
той самий образ уже набуває зовсім іншо-
го змісту – військової повітряної фортеці. 
Від таких дорослих ігор не захищає хрест, 
за який із наївною вірою тримаються діти. 
Їх імена можуть бути, наприклад, Борис і 
Гліб.

Живопис – це мить, зафіксована з певної 
точки спостереження. Г.-Е. Лессінг назвав цей 
вид мистецтва просторовим, чим підкреслив 
відсутність часової перспективи. М. Болюх 
такий класичний постулат якщо не заперечує 
повністю, то розхитує чи ігнорує. Його “Без-
кінечна мить” – це не тільки назва картини 
2002 року, а й принцип художньої організа-
ції. Просторово-часовий характер живопи-
су український майстер демонструє багато-
фігурністю й багатодієвістю своїх полотен. 
Кожна фігура на картині виконує осібну дію, 
часто не пов’язану з дією сусіднього персо-
нажа. Один наливає, інші п’ють, але зовсім 
не те, що наливає перший (“Легенда”, 2008); 
кожен веде свою мелодію, своєю жалейкою 
(“Музика”, 2006), кожен вдивляється у свою 
далечінь (“Січ”, 2009). Ефект мультиплікатив-
ності створюється тоді, коли кожна фігура, 
затримуючи час, живе повноцінним життям у 
своєму кадрі, а безліч зупинених митєвостей 
складаються в довгий кіноряд. 

Бароко – це коли багато і складно. Бо-
люх – це багато і складно. “Мілітарне баро-
ко” (2008) – це гімн, навіть анти-гімн озбро-
єності. Картина з явним гендерним поділом. 
Праворуч чоловіки – ідеологи та акомпаніа-
тори, праворуч жінки – виконавці всього мі-
літарного процесу: від першого кроку – наро-
дження тих, хто йде під кулі, до останнього: 
кулемет і – в анекдоти. Чорні окуляри не раз 
ще блимнуть на полотнах Болюха символами 
сліпоти. Ось таке мілітарне бароко, у якому 

ми прожили стільки часу, а може, і зараз про-
довжуємо жити, особливо, якщо на вишиван-
ку та – кулеметну стрічку.

Головне в мистецтві – це коли емоції та 
думки вирують в людині і після самого проце-
су споглядання, читання тощо. Душа людини 
запрацювала, а митець? Самотність – це коли 
на столику залишилися рукавички незнайом-
ки, яка, на відміну від блоківської, ніколи не 
приходила, не залишала ароматів (“духами и 
туманами”) і ніколи більше не вийде на сайт 
“boluhpoltava”. 

Сторінка із сайту: Картина “Гра”

Художник: Микола Болюх
На сайте с: 20.01.09

Дата рождения: 01.09.55
Откуда: Украина, Полтава

Общий рейтинг: 2200

Картина: “Гра”
Год создания: 2008

Техника: холст, масло
Размеры: 120х80 см

Раздел: Живопись
Стиль: Экспрессионизм

Направление: Жанровая картина
Просмотров: 593

В избранном: 3
Рейтинг: 41

Демонстрація:
персональна виставка — 2010,

міжнародна “FINE ART UKRAINE”,
Київ — 2009

2009-05-26 21:36:31 tihiy 
Тихий Ю.
Классный вариант “Вечери”!

2009-05-26 21:47:47 ARTIST_ka
Мельникова Анастасия
Доброго времени суток! Ходила в Украинский 

Дом в Киеве на Арт-фестиваль, видела целый бокс 
с Вашими работами. Красивые работы, но вжи-
вую по-другому воспринимаются, чем на фото. 
Творческих Вам успехов и вдохновений!

Ìèñòåöòâîçíàâñòâî
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2009-06-15 07:06:46 Vadim_Dolinsky
Долинский Вадим
ФИЛОСОФСКИ!! 

009-06-18 18:37:41 vladart
Волосов Владимир
Поражен многофигурности Ваших работ!! 

Такие “многоработные” картины! Трудолюбие 
и, конечно, талант!!!

2009-06-22 22:28:26 lit
Литвин Алексей
Прекрасно решена работа.

2009-06-27 21:11:44 VladyWorld
Петренко Владимир
Восхищаюсь. 

2009-07-17 15:43:19 NATALIE 
Непостижимы для меня многофигурные 

композиции. 
Это – особый талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009-07-22 20:03:10 ChampdeMars
Марусова Наталия
В этой картине нет дна, её можно смо-

треть бесконечно.

2009-08-06 23:20:54 gijon
Галун Андрей
Новый Босх! +

2009-08-18 13:20:41 mayabmv
Бухина Майя
Николай! Вы мастер многогранных, 

многоплановых работ!!!
И, конечно, нужен большой формат и 

фрагменты, чтобы можно было рассмотреть 
детали.

Ваши картины, как книги... Их нельзя сра-
зу прочитать, а постепенно, вникая в сюжет и 
смакуя каждый штрих повествования...!!! Заме-
чательно!!! 

2009-08-19 18:59:13 Mona Mona *
Какие, однако, у Вас сложные, грандиозные, 

многофигурные композиции! Сейчас уже никто 
такого и не делает почти. Жаль, что здесь, на 
экране, в малом формате все. Такие картины 
надо давать возможность показывать крупнее. 
А может быть, фрагменты есть у Вас? Было б 
интересно.

2009-08-28 15:09:06 LLS
Скупова Любовь
Нет слов – одни восторги.

2009-09-03 10:52:45 Taly
Берестова Татьяна 
Kakie serieznie, masshtabnie rabotu!

2010-03-01 20:50:38 makanton
Макаров Антон
Очень нравится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-04-05 20:59:22 Babak_Olga
Бабак Ольга
замечательная серьезная работа!!! 

2010-04-08 15:56:46 Sergej
Гнойовий Сергій 
Вітаю з виставкю. Натхнення, удачі!!! 

Відгуки на картину М. Болюха “Гра” ху-
дожників з України та Росії показові для оцін-
ки всієї творчості митця. У них часто звучать 
імена Філонова, Босха, Брейгеля, із набутком 
яких порівнюються композиції, окремі фігури 
та деталі полтавського автора. М. Болюх при-
ймає і поділяє філонівське зближення живопи-
су та дерева: саме так і росте картина в процесі 
її творення – народжуються бокові гілки, ру-
хається крона, злітаються чорні та білі птахи. 
Головне, своєчасно зупинитися й “відступити” 
від полотна. Для Болюха, за його словами, – це 
найскладніше. І ще від дерева текстура поло-
тен художника – нерівна, горбиста, із дубовим 
присмаком. 

Квінтесенція гри – це театр: там завчасно 
обмірковують ролі, виношують рішення. В ін-
ших проявах гра вплетена в життя, зрослася 
з ним настільки органічно, що втратила свою 
назву, стала ментальністю, етикетом, суборди-
нацією, професією. За зеленим сукном усі опи-
няються на рівних. Учитель з улюбленим учнем 
тут не головні, вони – одні з багатьох, сучасних 
і давніх, брейгелівських і босхівських. Рухають-
ся в різні напрямки, думають свої думи в осіб-
них кадрах, запитуючи в ближніх про щастя, 
якого нам, справді, ніхто не обіцяв. По крапли-
ні дарують нам радість митці – радість співроз-
думів, співпереживань, співчуття. 

Ìèñòåöòâîçíàâñòâî
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Часопис “Рідний край” ретельно фіксував 
політичні, економічні, культурні й інші 

важливі події періоду 1905–1916 рр., коли, 
часто долаючи перешкоди, приходив до свого 
читача. Тижневик уміщував чимало цінної й 
цікавої інформації, що стосувалася минулого 
нашого народу. На сторінках цього важливо-
го на той час видання з’являлися публікації 
про театральну діяльність. Відзначимо, зо-

крема, такі праці: Зозуля. Український театр 
[1906. – Число 40. – С. 9–10]; М. Д. [Микола 
Дмитрієв]. Український театр [1906. – Число 
39. – С. 8]; Ашкаренко Гр. Спомин про першу 
українську трупу [1908. – Число 15. – С. 12–
14]; Новицький М. Наш театр на чужині [1908. 
– Число 18. – С. 12]; редакційна замітка “Марія 
Заньковецька” [1908. – Число 35. – С. 13–14]; 
Пчілка Олена. Для української сцени [1908. – 
Число 8. – С. 10–11]; Сторонній. Український 
театр у Києві [1911. – Число 22. – С. 21–22]. 
Інтерес до українського театру виявляли й 
інші друковані органи, що було не випадко-
вим, оскільки в останні десятиліття ХІХ віку 
активізувався розвиток нашого сценічного 
мистецтва і драматургії. У містах та селах ши-
рилися аматорські гуртки – провісники про-
фесійного національного театру. Нелегкий 
розвиток українського театру і драматургії 
досить повно та об’єктивно схарактеризу-
вав Іван Франко. “Українська трупа, – писав 
він, – мусила виставляти тільки оригінальні 
українські штуки з сучасного людового 
життя. Ані перекладних штук, ані історич-
них, ані таких, де б виступали і по-українськи 
говорили інтелігентні люди, їй невільно було 
виставляти. І ось під тиском сих цензурних 

Ніна Степаненко

“РІДНИЙ КРАЙ” ПРО ТЕАТРАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Товариство акторів, очолюване М. Л. Кропив-
ницьким, що виставою “Наталка-Полтавка” за 

І. П. Котляревським поклало початок україн-
ському класичному професійному театру.

1882 р., Єлисаветград
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вимог постала наша людова драма…” [Фран-
ко Іван. Про театр і драматургію. – К.: Вид-
во АН УРСР, 1957. – С. 109–110]. Іван Якович 
сказав своє ваговите слово і про основних 
репрезентантів “людової драми” – Михайла 
Старицького, Марка Кропивницького, Івана 
Тобілевича (Карпенка-Карого), які “зложили 
першу українську трупу, котрої головними 
оздобами стали <…> звісні широко артис-
ти Садовський і Саксаганський, надто пані 
Заньковецька і Затиркевич… Гра українських 
артистів, то не була дилетантська імпровіза-
ція, але здобуток сумлінних студій, глибоко-
го знання українського народу, освітленого 
інтуїцією великих талантів” [Франко Іван. 
Цит. праця. – С. 109]. 

Бурхливий розвиток театру  вимагав но-
вого репертуару. Українська драматургія 
зі стану спокою, у якому вона тривалий час 
перебувала, перейшла в активний стан – рос-
ла кількісно і якісно. Досить назвати п’єси 
Івана Карпенка-Карого (“Бурлака” – 1883 р., 
“Бондарівна” – 1884 р., “Наймичка” – 1886 р., 
“Безталанна” – 1886 р.), Марка Кропивниць-
кого (“Доки сонце зійде, роса очі виїсть” 
– 1882 р., “Глитай, або ж Павук” – 1882 р., 
“Олеся” – 1891 р.), Михайла Старицького 
(“Не судилось” – 1881 р., “Ой не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці” – 1890 р.), Панаса Мир-
ного (“Лимерівна” – 1883 р.). Великою про-
блемою на той час було надрукувати драму, 
комедію чи трагедію. “Рідний край” протягом 
1906–1915 рр. опублікував низку драматич-
них творів: Михайло Кропивницький. Скрут-
на доба [1906. – Число 29. – С. 9–13]; Україн-
ка Леся. В катакомбах [1906. – Число 19. – С. 
2–8], Йоганна, жінка Хусова [1909. – Число 
32. – С. 4–11; Число 33. – С. 5–10], Бояриня 
[1914. – Число 1. – С. 4–14; Число 2. – С. 2–5; 
Число 3. – С. 1–7; Число 4. – С. 1–7; Число 
5. – С. 1–6]; Микола Глек. Оксана [1907. – 
Число 18. – C. 7–12]; Горюн М. Самотність 
[1908. – Число 13. – С. 7–11]; Кащенко Ан-
дріян. По закону [1908. – Число 27. – С. 6–12; 
Число 28. – С. 8–12]; Левченко Г. На межі 
[1908. – Число 38. – С. 8–12]; Пчілка Олена. 
Світова річ [1908. – Число 30. – С. 5–13; Число 
31. – С. 6–11; Число 32. – С. 7–11; Число 33. 
– С. 4–12; Число 35. – С. 8–13], Згуба [1915. – 
Число 1. – С. 3–11]; Волдський А. На бідного 
Макара [1909. – Число 44. – С. 7–12; Число 45. 
– С. 7–13; Число 46. – С. 6–8; Число 47. – С. 
11–14]; Олесь Олександр. По дорозі в казку 
[1909. – Число 40. – С. 7–12; Число 41. – С. 
8–19; Число 42. – С. 5–9]; Сулима Тетяна. На 
іменинах [1909. – Число 5. – С. 7–12; Число 
6. – С. 9–12]; Пилипович М. Безпартійний 
[1910–1911. – Число 1. – С. 11–22]. З’явилися 

в тижневику й переклади драматичних творів, 
здійснені невтомною Оленою Пчілкою: Го-
голь Микола. Одруження [1909. – Число 25. – 
С. 5–9; Число 26. – С. 5–7; Число 27. – С. 5–9; 
Число 28. – С. 4–8; Число 29. – С. 5–10]; Сло-
вацький Юліуш. Лілля Венеда [1909. – Число 
36. – С. 10–12]. Отже, і “Рідний край” зіграв 
свою роль у розвитку української драми, у 
тому, аби вона потрапила на сцену, знайшла 
свого поціновувача і просвітила його.

Що ж до самих публікацій у часопису, 
присвячених українському театрові, то вони 
тематично неоднорідні. Так, у двох статтях за 
1906 рік з однаковою назвою – “Український 
театр” – ідеться про перебування трупи Ми-
коли Садовського в Полтаві і трупи Панаса 
Саксаганського в Катеринославі. Автор одні-
єї з них – Микола Дмитрієв – повідомляє, що 
полтавцям випало щастя переглянути “ріж-
номанітний репертуар” української трупи 
Садовського: жартівливу і веселу п’єсу Лю-
бові Яновської “Лісова квітка”, безсмертну 
“Наталку Полтавку” Івана Котляревського, 
тяжку драму “Наймичка” Івана Карпенка-
Карого, а також інші п’єси цього митця – 
“Хазяїн”, “Розумний і дурень”, “Суєта”. Ав-
тор публікації, про яку говориться, високо 
оцінює діяльність гастролерів. Він, зокрема, 

Брати Тобілевичі. Зліва направо: М. Садов-
ський, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський.
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наголошує, що на очах життя артистичного 
гуртка кріпне і шириться, що “кожен день 
дає все нові й нові докази такого суспіль-
ного розвою”. У цьому найбільша заслуга 
“батька <…> трупи” “невсипущого трудів-
ника і славного артиста” Миколи Садов-
ського, який згуртував навколо себе великі 
таланти: Г. Борисоглібська, О. Полянська, 
І. Мар’яненко, С. Паньківський, М. Віль-
шанський, І. Ковалевський, Ю. Милович, 
О. Певний, О. Герцик, М. Мінченко, Г. Ні-
жинська, Г. Герсіянова, М. Хуторна та ін. 
Микола Садовський, завершує свою статтю 
Дмитрієв, – не тільки неперевершений ар-
тист, а й талановитий організатор, вихова-
тель молодих сил, “що має велике значіння 
для життя усього українського театру”. 

В іншій статті, яку підготував Зозуля, що 
має ще й другу, конкретнішу, назву – “З пово-
ду відносин української інтелігенції до укра-
їнського театру”, тепле слово сказане про 
“українських артистів під орудою Саксаган-
ського”, передусім Івана Карпенка-Карого, 
Липіцької. Її автор досить удало характери-
зує п’єсу Карпенка-Карого “Суєта”, де ви-
разно змальовано “все безладдя життя нашої 
інтелігенції, яка виходе з села, випиває всі 
його соки, а потім кидає його в темноті, без 
лікаря, без вчителя, без адвоката, без вченого 
агронома”. Критик запримітив ще одну дуже 
важливу деталь: новостворена інтелігенція, 
котру представляють у творі діти Барильчен-
ка, соромиться своїх батьків, свого роду. Це 
вже трагедія не окремих людей, а цілого на-
роду. З болем повідомлено в розглядуваній 
публікації про те, що катеринославці не по-
прощалися як належить із прекрасним това-
риством Саксаганського, не привітали артис-
тів ні адресом, ні щирим словом. Кинуто докір 
інтелігенції, яка не вбачає в театрі потужного 
духовного чинника, закликано “українських 
артистів і українських інтелігентів <…> йти 
на зустріч одні другим, допомагати і підтри-
мувати одні других, робити спільно на полі 
культурної праці”.

Чи не найгучніше звучить роздум пана 
Зозулі про місію театру, про його зв’язок 
із “Просвітою”, яка має своєю діяльністю 
“сприять культурно-національному розви-
тку українського люду”, адже в них спільне 
завдання: “український театр повинен роби-
ти те саме велике діло розвитку народу, яке 
є й метою “Просвіти”. І треба, щоб між ними 
були найтісніші, найблизші відносини”. Театр 
повинен не лише нести красу людям, дарувати 
миті прекрасного, а й бути живодайним дже-
релом українсько-громадського національ-
ного життя. Дописувач тижневика Зозуля за-

вершує свою замітку мудрими словами, які є 
винятково актуальними й сьогодні й до яких 
треба прислуховуватися нам, якщо хочемо 
зробити велику справу для себе й для наших 
нащадків: “Хай пам’ятають усі українські ді-
ячі, що у єднанню – сила і що тільки спільною 
роботою можна досягти своєї мети і вивести 
свій люд на шлях культурного життя”.

Не обійдено увагою в “Рідному краї” і 
володарку української сцени Марію Костян-
тинівну Заньковецьку. Змістовною і водночас 
зворушливою є стаття “Марія Заньковецька”, 
присвячена 25-літньому ювілеєві творчої ді-
яльності мисткині. З цієї публікації читач ді-
знається про життєвий шлях артистки, про 
велич її таланту. Дворянка з походження, 
яка народилася й виросла в селі Заньках, 
що на Чернігівщині, свій хист гартувала ще з 
юних років, коли грала в п’єсах, які ставили-
ся в пансіоні для розваги учениць. Нестрим-
но поривалася вона до сцени й тоді, коли на-
вчалася в гімназії. 1877 рік став особливим у 
творчій долі Марії: оселившись у Бандерах, 
вона познайомилася з Садовським, а в парі 
вони створили гурток із місцевих офіцерів, 
що почав ставити українські п’єси. Живою 
легендою, царицею мистецтв Заньковець-
ку називали вже тоді, коли вона ввійшла до 

М. К. Заньковецька в ролі Тетяни в п’єсі 
Карпенка-Карого “Бондарівна”. 1886 р.
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русько-української трупи, що гастролювала 
в Києві й до якої входили Садовський, Кро-
пивницький та інші актори. Марія Костян-
тинівна, мов магніт, причаровувала всіх без 
винятку глядачів, коли грала спочатку в то-
варистві Садовського, згодом – у товаристві 
Кропивницького, а ще згодом – знов у Садов-
ського. Автори статті називають Марію Зань-
ковецьку велетнем і талантом, який “розвер-
нув перед публікою давні риси простоти і 
художництва”, “незмірним талантом”, “та-
лантом величезним, незрівнянним”, “найко-
штовнішим самоцвітом, що утворила на сво-
єму лоні Україна”, “талантом першорядним, 
талантом рідкостним”, яким “Україна може 
пишатися перед цілим артистичним світом”. 
Феномен Заньковецької в тому, що вона по-
тужно самоствердилася як актриса без жод-
ної допомоги, “прийшла на українську сце-
ну, не зазнавши ніякої театральної школи, 
не мавши перед очима зразків, утворених на 
українській сцені поперед неї”. Викликає за-
хоплення патріотизм цієї жінки: вона не пе-
рейшла “на руську сцену”, яка б принесла їй 
ширшу славу, ще більше визнання, а залиши-
лася вірною українському театрові, рідному 
слову. Театрові вона надавала “сили, слави 
і, в гурті з іншими талановитими артистами, 
поставила його на таку височінь, що він тепер 
має змогу стати поруч з театром всесвітнім”; 
українське ж слово вона захищала від жор-
стоких утисків, “своїм незмірним талантом 
оживляла” його, “виявляла <…> в живій, 
прекрасній постаті”… За 1908 рік у тижне-
вику вміщено ще одну коротеньку замітку – 
“Ушанування Марії Заньковецької (ХХV літ 
величної праці)” – “зірки української, що сяє 
на українськім небі 25 літ”. Автор її випові-
дає про мистецький вечір у театрі київського 
“Товариства грамотності”, на якому віншува-
ли велику артистку, що грала тоді роль Ли-
мерівни. До Марії Костянтинівни зверталися 
із щирими промовами українське драматичне 
товариство (його представляв Микола Садов-
ський), Київське Українське громадянство, 
театр Солонцева, музично-драматична шко-
ла Лисенка, товариство “Просвіта”, “Рада”, 
”Слово”, “Літературно-науковий вісник”. У 
часопису опубліковано адрес, який підготу-
вали “ріднокраївці”: 

Високошановна Артистко,
  дорогий Самоцвіте наш!
Крізь ранній світанок на українськім 

кону – заблищав твій промінь. Украіна мати 
зібрала свій великий хист і засвітила твій 
промінь-талант розмаїтими огнями. Піді-
ймаючи нову завісу нашого театру, виводя-
чи тебе, Украіна сказала: “Гляньте, кого я 

можу утворити, якій артистці даю моє сло-
во! Марія Заньковецька пориватиме вашу 
душу, сповнятиме її найдужчими почування-
ми: коли на сцені лунатиме щастям її голос, 
то буде тішитись ваше серце найяснішою 
радістю: коли забренить смутком її мова 
– заблищать ваші очі найблагороднішими 
сльозами. Почуєте себе кращими при одному 
погляді Марії Заньковецької”.

Відзначимо ще одну вельми промовисту 
деталь: “Рідний край” надрукував також листа 
Христі Алчевської до Марії Заньковецької:

Дорога Маріє Константиновно!
Недавно почула я, що 30-го цього місяця 

святкуватимуться 25 років Вашої діяльнос-
ти… Вмить пригадалося мені багато, бага-
то <…> виринули спомини з минулих літ… 
Сливе ще малою уявляю я себе і оповідання 
про театр, про “Кропивницького, Садов-
ського та Заньковецьку”, уявляю собі захо-
плення ними моєї нені і навіть українки-няні 
<…> не памьятаю, чі розуміла я тоді своєю 
дитячою душею, що саме в тім “театрі” є 
поважного й доброго, але ті, про кого велася 
розмова, вже ставали для мене чимсь доро-
гим і близьким…

Підлітком я бачила Вас у “Наталці Пол-
тавці”; глибоке, ще несьвідоме для мене вра-
жіння зробили Ви на мою душу і на завжди 
непомітно заложили в неї насіння любови до 
рідного народу… Після вистави я підійшла 
до Вас. Це було на святі Котляревського в 
Харькові. Як і до всіх иншіх повсігда лас-
кава, Ви мене поцілували, і, не знаю чому, 
якась лагідність опанувала мною після того 
поцілунку. Міні в той час здалося, що Украї-
на нахилилася до мене…

Нині я вже можу розуміти ті думки, ко-
трим Ви себе присвятили, ту ідею, що досі 
керує Вами, ту любов, якою палаєте Ви до 
України взагалі і до людини в життю, осо-
бливо до кожної бідної душі людської…

Мимохіть виливаються в мене слова, 
присвячені Вам…

Грала Ти любо хорошу дівчину,
Сонце всміхалося з неба тоді!..
Бідну й занедбану нашу вітчину
Хтілось любити, ласкати Тобі…

Плакала Ти, і з Тобою ридали,
Муки народні, і скарги, й жалі,
Ріднеє горе слова виливали,
Плакали й горді, й убогі, й малі…

Сьмійся і плач же сльозами народу!
Вбогих і темних повік величай!
Щиро борися за нашу свободу,
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Стомлені чола квітками вінчай!...
 Христя Алчевська
1/8ХІ, 1908 р., Харьків.
Розповіді про українське театральне 

життя доповнює “Спомин про першу укра-
їнську трупу” Григорія Ашкаренка, очіль-
ника російської трупи, котрий у кінці 1881 
року послав телеграму міністрові внутріш-
ніх справ, у якій просив дозволу на кілька 
українських спектаклів, що нібито поліп-
шить матеріальне становище трупи. Аш-
каренко уточнює деякі відомості, уміщені 
в календарі видання товариства київської 
“Просвіти” стосовно свого знайомства і 
творчої співпраці з Марком Кропивницьким 
та Миколою Садовським, запевняючи, що 
Садовський не пристав до його трупи 1881 
року, а приїхав до нього “по листу М. Кро-
пивницького”. Особливо цінною є інформа-
ція про українських артистів, які грали різ-
ні ролі, про українські вистави в Харкові, 
Києві, які зорганізовував цей театральний 
діяч. Олена Пчілка подала свій короткий, 
але досить-таки цінний коментар до Ашка-
ренкової замітки. Ось він: “Даючи місце за-
мітці д-ія Ашкаренка, думаємо, що правда на 
його боці. Безперечно, в календарі “Просві-
ти” – помилка: українська труппа Ашкарен-
ка була перше, ніж труппа Кропивницького. 
Добре пам’ятаємо, що коли Кропивницький 
перший раз виступив у Киіві, в 1882-му році, 
то грав він у “труппі Ашкаренка”, що прилу-
чилася до труппи Іваненка. Так тоді писало-
ся і в газетах. Потім, у 1883-му р., засновав 
велику українську труппу М. Старицький; 
лише після сього, М. Кропивницький, неспо-
дівано покинувши труппу М. Старицького, 
заснував свою”.

Заслуговує на увагу ще один допис – “За-
ява Саксаганського”. Цей документ з’явився 
тому, що в Полтаві заборонялося друкувати 
театральні афіші по-українськи. Його можна 
аналізувати різнобічно – з історичного по-
гляду і в аспекті сьогодення. Подаємо його 
без будь-яких коментарів, залишивши це пра-
во за читачами. Звернемо увагу лише на таке: 
збігло понад 100 літ після з’яви зболеного 
слова Саксаганського, а ситуація залишаєть-
ся непростою й нині. Очевидно, це тому, що 
українці не вчаться на своїх помилках, а, як 
часто чуємо від наших політиків, депутатів 
сьогодні, знову наступають на ті самі граблі: 
“Серед других просвітних інстітуцій, які 
дбають про духовний розвій многоміліонно-
го українського народу, – вже більш 25 ро-
ків істнує украінський театр. Багато пере-
шкод було йому за цей час, поки він виробив 
відповідний репертуар найкращих пьєс, які 

мають вплив на виховання й просвіту люду, 
поки він виявив чимало артистичних сил, 
які скрізь мали великий поспіх, починаючи з 
невеличких городів України й кінчаючи обо-
ма столицями.

Між иншими перешкодами, серед яких 
мусила розвиватись українська сцена, велике 
значення мало те недовірья, з яким відноси-
лась администрація до всього українського: 
до українського слова, книжки,  театру…

Але після указу 1881 року була скинута 
заборона украінського театру, він одержав 
перші права горожанства й швидко почав 
розвиватись.

Та цей розвиток залежав і від загальних 
заборон українського слова; комітет міні-
стрів, 31 грудня 1904, розглянув ті забо-
рони і признав їх взагалі непотрібними. Та 
постанова комітету міністрів Височайше 
була затвержена 21 січня року 1905. Після 
загальне питання про украінську мову об-
мірковувалось в комітеті міністрів та в 
комісії Кобеко, що виробляла “цензурный 
устав”, і вирішене загальними “правила-
ми о печати”, Височайше затверженими 24 
листопада 1905 року. Від того часу здійня-
то загальну заборону з украінського слова і 
украінські твори підлягають лише загаль-
ним “правилам”. Від того часу взагалі скла-
лись більш спокійні умовини для розвитку 
літературно-артистичних сил українського 
народу: театральна цензура входе в більш 
постійні межі, і украінський театр має 
право спокійніше вести свою культурно-
просвітню роботу.

Від того часу, скільки мені відомо, ніде 
по всій Росії не виникала непевна думка про 
те, чи можна друкувати театральні афіші 
по украінські, коли істнує самий украін-
ський театр. Тим більш, що 2/10-х кожної 
афіші ні що инше як передрук з початку пьє-
си, дозволеної до прилюдного грання. Колиж 
друкується афіша по російські, то звичайно 
треба перекладати з украінської мови поча-
ток пьєси, назви дієвих людей та інше, себ 
то  приходиться друкувати не цілком те, 
що вже маєм у цензурованому примірникові, 
а тільки переклад більше або може й менше 
схожий на украінський. Хто зна, чі з погляду 
закону буде певніше щоразу затвержувати 
той переклад, а не брати його цілком з до-
зволеного примірника.

Задля доказу того, що скрізь, де була 
моя трупа, афіші друкувались по украінські, 
подамо при цьому такі афіші з Києва, Кате-
ринослава, Чернігова, Харькова, Миколаєва, 
Умані, Черкас, Сум.
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Так само було і в Полтаві аж до червня 
цього року.

Заборона друкувати афіші по украінські, 
і тільки у Полтаві, окрім великих техничних 
перешкод, у цей час нагадує тільки про колиш-
ні заборони, що вже життям і законом відмі-
нені: нагадувати про їх навряд чі бажано.

Віддавши рідному театрові 25 найкра-
щих років свого життя і стоячи на чолі одні-
єї з найбільших украінських труп, я вважаю 
своїм моральним обов’язком, на підставі 
всього сказаного, вдатись до Вашого Пре-
восходительства і прохати, щоб в Полтаві, 
в рідному місті першого украінського пись-
менника, батька украінського театру, Івана 
Котляревського, було дано змогу істнувати 
украінському театрові так само, як він іст-
нує по всіх городах Украіни і по всій Росії, 
щоб і тут було дозволено друкувати афіші 
рідною українською мовою”.

Є в “Рідному краї” й рецензії, інформації 
рекламного характеру про театральну діяль-
ність в Україні. Це, зокрема, праця Миколи 
Дмитрієва про “збірку бібліографічних зна-
добів до історії української драми і театру 
українського (1815–1906 рр.)”, які зібрав і 
впорядкував відомий український письмен-
ник Михайло Комаров (Одеса, 1906 р.). Ре-
цензент високо оцінює це видання, у чому пе-
ресвідчують кінцеві рядки праці “Українська 
драматургія”: “Усі, хто хоче знати, що нашо-
му життю дав український театр, як в ньому 
виявилось життя українського народу, пови-
нен дякувати славному письменнику <…> за 
його тяжку й невтомну працю, за українську 
драматургію”.

З-поміж “малих” текстів про мистецьке 
життя, які є в часопису, виділимо хоча б такі: 

“Нова п’єса. С. Черкасенко скінчив нову 
п’єсу на 5-ть дій “Хуртовину”. Ся п’єса в своїм 
змісті подає бурхливе життя шахтарів та шах-
тарської буржуазії за часів визвольного руху”. 

“Украінське драматичне товариство в 
Парижі. З нових відомостей, що надійшли до 
нас з Парижа, від орударів сього товариства, 
видно, що йому ведеться добре. 

Можно думати, що украінський театр 
сподобався, бо публіки кожен раз буває по-
вно. Украінське Товариство грає тепер в 
“Palais des Societ s Savantes” (Rue Danton); по 
осібній умові, грати можна лише раз на тиж-
день; се, звичайно, дуже не добре для дра-
матичного товариства, бо прожити тиждень 
на один збір, хоч-би й дуже добрий, цілому 
гуртові – трудно… Ставлено до сеї пори такі 
п’ьєси: “Назар Стодоля” Шевченка, “Борці за 
мрії” Тогобічного і “Іскру” – Б. Борисенка 
(самого орударя Товариства). В Товариство 

ввійшли такі артисти: сам Борисенко, Нико-
лаєв, (брати Златковські), Кречетов, Іван-
ченко, Леонидов, Кравець, Знайда й инші; з 
артисток видатніші – Барвінські й Крамська. 
Єсть і свій хор; керує ним Кравець.

Товариство хоче дати ще раз “Наза-
ра Стодолю”, а опріч того, Суєту, Жидівку-
вихрестку, Глитая й инші”.

Як бачимо, часопис “Рідний край” є од-
ним із важливих та об’єктивних джерел до-
слідження історії становлення українського 
національного театру й української драма-
тургії. Надруковані на його сторінках мате-
ріали проливають світло на деякі проблеми, 
пов’язані з діяльністю перших театральних 
груп, окремих митців, що своєю самовідда-
ною працею вірно служили рідній культурі, 
боронили українське слово, отже, достойні 
того, аби зайняти почесне місце в нашому ду-
ховному просторі.

Відновлений 1999 року альманах “Рідний 
край” продовжив традиції часопису “Рідний 
край”, що виходив на початку ХХ століття 
(1905–1916 рр.). Постійними його рубриками 
є “Мистецтвознавство”, “Мистецтво (маляр-
ство)”. Автори першої з них (Любов Бичкова, 
Галина Білик, Ірина Воропаєва, Тетяна Гринь, 
Наталія Дем’яненко, Наталія Тарасова, Гри-
горій Шевченко, Ірина Матійчин, Ольга 
Орлова, Оксана Сольнікова, Кім Скалацький, 
Любов Сологуб, Микола Степаненко (Микола 
Селецький), Наталія Харасайло, Олександра 
Цалай-Якименко, Сергій Шебеліст, Людмила 
Шендрик, Михайло Шкурка) опублікували 
мистецькі етюди про творчість українських 
художників, хореографів, письменників, фі-
лософів, співаків, запропонували своїм чита-
чам уявні подорожі літературними музеями 
Полтавщини (Івана Котляревського, Панаса 
Мирного, Миколи Гоголя, Архипа Тесленка, 
Володимира Короленка, Олеся Гончара, Гри-
горія Сковороди, Давида Гурамішвілі). Окра-
сою альманаху став малярський доробок Во-
лодимира Бенфіалова, Василя Братанюка, 
Віктора Брикульця, Павла Волика, Володи-
мира Гарбуза, Сергія Гнойового, Леоніда Гу-
сака, Тетяни Кусайло, Лева Маркосяна, Вале-
рія Мозка, Володимира Павлюченка, Василя 
Перевальського, Миколи Підгорного, Євгена 
Путрі, Юрія Самойленка, Опанаса Сластьо-
на, Віктора Трохимця-Мілютіна, Олексія 
Ямбиха. У планах видавців “Рідного краю” й 
надалі висвітлювати важливі духовні події, 
доносити до людей мистецький набуток май-
стрів пензля, слова, сцени, тих одержимців, 
які несли й несуть нам світло, очищають наші 
душі, сіють довкруж нас добро та благодать, 
учать жити сущих за Господніми заповідями.
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Значущість будь-якого дослідження, а мо-
нографічного передусім, визначає його 

актуальність. Що ж до праці, яку підготува-
ла Інна Яківна Завальнюк, то її актуальність 
виняткова з огляду на різні чинники інтра- та 
екстралінгвального характеру. З-поміж них 
домінує такий, як активізація в усіх сферах 
суспільного буття новаційно-інноваційних 
процесів і безпосереднє 
віддзеркалення в мові де-
термінованих ними змін. 
Найпослідовніше, найви-
разніше, найоперативніше 
об’єктивують мовні зміни 
засоби масової інформа-
ції. Динамічний розвиток 
цих засобів – друкованих 
видань, радіо, телебачен-
ня, побудова й поширення 
Всесвітньої павутини, або 
Інтернету, – слушно заува-
жує у передмові Інна Яків-
на, “спричинили творення 
єдиного інформаційного 
простору, особливого вір-
туального середовища, 
що об’єднало сукупність 
медіапотоків. Усе це від-
билося на процесах по-
ширення слова, уживанні 
реченнєвих структур, ха-
рактері мовних змін” (с. 7). Під прискіпли-
вим оком дослідників опинилася проблема 
характеру мовних змін, єдності семантичної, 
граматичної, синтагматичної, парадигматич-
ної й іншої природи слова в єдності з його 
функціонально-стилістичними потенціями 
в такому важливому джерелі добування на-
сущної інформації, як газета. Менше пощас-
тило проблемі функціонально-стилістичних 

можливостей синтаксичних одиниць у мові 
українських газет. У лінгвістиці утрадицій-
нився погляд, згідно з яким ці одиниці не 
мають чіткого стилістичного забарвлення, 
жорсткої закріпленості за мовними сфера-
ми. Авторка монографії досить успішно до-
водить протилежне: синтаксичному ладові 
української мови властива функціонально-

стилістична самобутність. 
Об’єктом дослідження вона 
обирає прості (двосклад-
ні та односкладні), складні 
(складносурядні і складно-
підрядні) речення, а також 
сегментовані (парцельовані 
й приєднувальні) конструк-
ції, актуалізовані в мові 
сучасної української пре-
си під впливом динаміки 
мовних змін і суспільних 
процесів, а за мету ставить 
простежити стилістичні та 
прагматичні функції виріз-
нених одиниць, установити 
співвідношення попере-
дніх і нових тенденцій у їх 
використанні. Складність 
проблеми, яку розв’язує 
І. Я. Завальнюк, полягає 
не тільки в розбіжностях 
щодо класифікації га-

зетних жанрів відповідно до їх динаміки 
й оновленої актуалізації диференційних 
ознак чи в неоднозначному трактуванні 
одиниць синтаксису (підмета, присудка, 
другорядних членів речення, вставних і 
вставлених компонентів, парцельованих 
членів речення, приєднувальних кон-
струкцій, типів речень за модальністю й 
експресією й т. ін.), але й у тому, що зо-

Микола Степаненко

МОВНІ ЗМІНИ В СУЧАСНИХ ГАЗЕТНИХ ЖАНРАХ
Рецензія на книгу: Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові 

української преси початку ХХІ століття: функціональний і 
прагмалінгвістичний аспекти / І. Я. Завальнюк. 

– Вінниця: Нова Книга, 2009. – 400 с.



237

всім не вивченим є питання диференціації 
нових тенденцій функціонально-стилістичної 
репрезентації синтаксичних конструкцій, за-
кріплених за газетними жанрами, з проекцією 
на радянський період розвитку преси. Відра-
зу зауважимо, що в роботі ґрунтовно схарак-
теризовано прагмастилістичні функції син-
таксичних одиниць у мові української преси 
початку ХХІ століття, на основі глибокого 
компаративного аналізу встановлено спів-
відношення попередніх і новосформованих 
тенденцій у їх вживанні. Визначено, зокре-
ма, стилістичне навантаження синтаксичних 
одиниць у газетному контексті з урахуванням 
еволюції мовних норм і суспільних пертурба-
цій, вирізнено особливості комунікативного 
призначення, прагматичні потенції та реалі-
зації синтаксичних одиниць у різножанро-
вих газетних текстах. Аргументи дослідни-
ці переконливі, оскільки оперті на великий 
фактичний матеріал, дібраний із тридцятьох 
газетних видань за 2004–2009 рр. різного під-
порядкування (пор.: “Вечірній Київ”, “Голос 
України”, “Дзеркало тижня” (всеукраїнські 
видання) і “Високий замок” (м. Львів), “Літе-
ратурна газета” (м. Луганськ), “Подільська 
зоря” (м. Вінниця)). Ще раз повернемося до 
складності розглядуваної проблеми й на-
голосимо на тому, що в сучасній лінгвістиці 
вироблені стилістичні стандарти лексичних 
та фразеологічних одиниць і лише контур-
но окреслені ці ж стандарти синтаксичних 
одиниць. Треба бути – без перебільшення – 
вправним і сміливим “гравцем”, аби взятися за 
розв’язання проблеми стилістичної спеціалі-
зації синтаксичних одиниць у синхронному-
діахронному плані та ще й у такому непро-
стому тексті, як газетний. 

Не побоїмося сказати, що монографіч-
на праця Інни Завальнюк – це продовження 
великої наукової справи, яку розпочав свого 
часу Михайло Жовтобрюх, коли випустив у 
світ книгу “Мова української періодичної 
преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)”, при-
свячену аналізові ролі періодичної преси в 
історії української літературної мови, у ста-
новленні її сучасних орфографічних, фоне-
тичних, морфологічних, синтаксичних і лек-
сичних норм, у стилістичному збагаченні її, а 
також у формуванні й розвитку української 
спеціальної термінології. Цей відомий уче-
ний, очевидно, думав про своїх послідовни-
ків, бо з певністю твердив, що в недалекому 
майбутньому великої ваги набуде “питання 
мовного оформлення матеріалу, що публіку-
ється в газетах і журналах, його стилістичної 

довершеності і зрозумілості читачам, яким 
призначається друкований орган”, що “нау-
кове дослідження історії літературної мови в 
усій сукупності її стилів і жанрів обов’язково 
передбачає також і глибоке всебічне вивчен-
ня мови періодичної преси на всіх етапах її 
існування” (1, с. 3). Інна Завальнюк творчо 
розвинула й посутньо поглибила вчення Ми-
хайла Андрійовича про стилістичні ресурси 
газетної мови й водночас узяла новий до-
слідницький курс: якщо професор Жовто-
брюх аналізував взаємоконтакти української 
й російської мов на засадах транспозиції, то 
доцент Завальнюк – на засадах транспози-
ції, інтерференції та дистанційності. Отже, 
змінилися часи, оновилися й наукові підходи 
або, як сказав поет, “нове життя нового праг-
не слова”. Наукова тяглість, про яку йдеть-
ся, промовисто ілюструє значні досягнення 
сучасної української лінгвістики, динаміку і 
статику чинних мовних норм у зв’язку зі стаг-
нацією та поступом у самому суспільстві.

Крім актуальності, вартість монографіч-
ної праці визначає її теоретичне значення, бо 
ж у ньому, як у фокусі, відображено особис-
тий внесок автора. Інна Завальнюк під новим 
кутом зору подала відомості та узагальнення 
про функціональний потенціал синтаксичних 
одиниць у мові української преси ХХІ ст., 
поглибила теорію граматичної стилістики, 
запропонувала концепцію дослідження син-
таксичних процесів на прагмастилістичних 
засадах, яка є перспективною в плані харак-
теристики, ідентифікування, кодифікування, 
зрештою, критики динамічних мовних проце-
сів у засобах масової інформації. 

Окремо хочеться позитивно оцінити тео-
ретичну частину роботи,  тобто перший розділ 
її – “Мова української преси в комунікативно-
прагматичній парадигмі” (с. 11–49). Новатор-
ство дослідниці вбачаємо, по-перше, у тому, 
що мову української преси проаналізовано 
не у власне - лінгвістичному ключі (це про-
стіший шлях опису), а на тлі соціальної ди-
наміки (це куди складніша процедура). Такий 
підхід дав змогу зробити ґрунтовні висновки 
про зв’язок між мовою і суспільством, а якщо 
конкретніше, то між публіцистичним стилем 
(і мовою преси зосібна) та соціальним фено-
меном. У цьому розділі досить повно й ква-
ліфіковано схарактеризовано специфіку ви-
яву мовленнєвого акту у сфері сьогоднішньої 
української преси, а саме: автор нині не аку-
мулює в собі ідеологічні прагнення епохи (як 
це було в радянську добу), не вербалізує їх у 
максимально заідеологізованих і політизова-
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них суспільних категоріях, а виступає як де-
мократизована особистість, виявляючи своє 
ставлення до дійсності і до продукованих ним 
текстів, тобто “постає творчою особистістю, 
індивідуальністю, виступає від власного іме-
ні, захищає ідеали демократії, реалізуючи 
себе у вільному, емоційному, позбавленому 
штампів мовленні” (с. 14). І додамо до тільки-
но цитованого ще й таке: “Мовна особистість 
журналіста набуває ознак стилетвірного цен-
тру. Авторське Я стає м’якшим, розкутішим, 
людянішим” (там само). Зробимо, однак, своє 
застереження: на медійних просторах, і в га-
зетному жанрі також, поряд із професіона-
лами працюють аматори. Модальність тек-
сту цих двох категорій адресантів (авторів) 
має різну інформаційну й мовну тональність, 
отже, і їх взаємодія з адресатом різна. Мов-
на компетентність читачів також різна, не 
кожен із них задумується над особистісними 
рисами адресанта, робить висновки про рі-
вень його знань, про його ціннісні орієнтири, 
про інтелектуальну спромогу пропонованої 
ним інформації в газетному тексті. Та це вже, 
так би мовити, ліричні відступи, вони лише 
дотично пов’язані зі змістом і призначенням 
праці, яку рецензуємо. 

Отож, повернімося до основної розмови 
і з приємністю відзначимо, що авторка до-
бре потрудилася над класифікацією газетних 
жанрів. Вона вибудувала її на засадах бага-
товекторності, урахувавши диференційні 
(поповнення складу жанрів новими видами), 
інтеграційні (об’єднання кількох жанрів в 
один), новаційні (поява нових жанрів), син-
кретичні (нечіткість вираження жанрових 
маркерів) процеси, а також процес архаїзації 
(зникнення деяких жанрів). Працюючи над 
цією проблемою, Інна Яківна не винаходила 
велосипед, а йшла простим шляхом, який ви-
явився результативним. Вона глибоко про-
аналізувала різні підходи до типологічної 
інтерпретації газетних жанрів, знайшла в них 
сильні і слабкі, на її погляд, місця й запропо-
нувала власну класифікацію, виокремивши 
1) інформаційні, 2) аналітичні, 3) художньо-
публіцистичні й 4) рекламні жанри. У кожно-
му із жанрів вичленувано внутрішньожанрові 
модифікати на основі цілої низки принципів, 
як-от: авторська інтенція, композиційний 
формат і розташування на газетній шпальті, 
образ автора, наявність модальності, оцін-
ність, експресивність. Вирізнення реклам-
ного жанру з його внутрішньожанровими 
підтипами (власне-реклама, політична ре-
клама, анонс, оголошення, рекламний нарис, 

рекламне інтерв’ю) – це наукова версія Інни 
Завальнюк. Зосередимо увагу ще на одному 
досить позитивному моментові: авторка до-
слідження послідовно апелює до запропо-
нованої жанрової типології, зважаючи на її 
уніфікацію й особливості репрезентації в усіх 
друкованих органах (див. ІІ, ІІІ, i IV розділи 
праці: “Співвідношення традиційних і нових 
тенденцій у функціонуванні простих речень 
в українській газетній мові початку ХХІ ст.” 
(с. 50–223); “Складне речення як засіб стиліс-
тичного оновлення сучасного українського 
газетного тексту” (c. 224–289); “Функціональ-
ний діапазон парцельованих та приєднуваль-
них конструкцій у мові української преси по-
чатку ХІХ ст.” (с. 290–345). Пані Завальнюк 
результативно апелює ще до одного прийня-
того в її роботі засадничого положення – про 
стильову специфіку та соціальну маркованість 
синтаксичних одиниць української газетної 
мови. За прагмастилістичною концепцією 
Інни Яківни, усі синтаксичні одиниці (прості і 
складні речення, члени речення, ускладнювачі 
речення, засоби поєднання частин складного 
речення, парцельовані та приєднувальні кон-
струкції) поділено на дві категорії: 1) загаль-
ножанрові і 2) закріплені за певними жанрами 
чи їх внутрішніми репрезентантами. Дію цього 
складного механізму стилістичного опозиціо-
нування розкрито на інтра- й екстралінгваль-
ному тлі. До заслуг дослідниці відносимо й те, 
що вона вміє абстрагуватися і – як наслідок 
цього – вибудовувати необхідні універсалії. 
Без таких украй потрібних наукових проце-
дур не може бути й мови про загальні зако-
номірності вияву стилістичних властивостей 
синтаксичних одиниць у будь-якому тексті, а 
не лише газетному.

Детальне ознайомлення з роботою дає 
підстави твердити, що ступеню абстрагуван-
ня, який бере на озброєння Інна Яківна, при-
таманна різна актуалізаційна сила: для загаль-
ножанрових синтаксичних одиниць він один, 
тоді як для маркованих – інший (див. про це, 
наприклад, такі розділи монографії: “Функ-
ціональні вияви головних членів двосклад-
ного речення” (с. 5–81); “Стилістичне вико-
ристання односкладних речень” (с. 105–128); 
“Функціонально-стилістична спроможність 
неповних речень” (с. 129–148); “Стилістична 
маркованість приєднувальних складносуряд-
них речень” (с. 235–236); “Специфіка приєд-
нування в газетному контексті” (с. 318–345). У 
зв’язку з цим переконливою видається думка 
дослідниці про те, що односкладні безособові 
речення з головним членом, вираженим безо-
собовою предикативною формою на -но, -то, 
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активно побутують в інформаційних жанрах, 
а неповні та еліптичні – в інформативних по-
відомленнях про погоду, “що сприяє сталос-
ті форми, усуненню надлишковості в цьому 
жанровому різновиді, увиразненню само-
бутніх рис синтаксису інформаційних кон-
текстів” (с. 26). Безапеляційно сприймаємо 
й таке аргументоване твердження: у рекламі 
переважають двоскладні та односкладні про-
сті речення над складними, емоційно насиче-
ні структури над емоційно нейтральними. 

Цілком логічним є заглиблення в теорію 
функціональних змін у сучасній українській 
пресі, їх впливу на стилістичні властивості 
синтаксичних одиниць. Не зайвим буде нага-
дати ще раз, що цей аналіз вибудувано на за-
садах компаративності: стильову норму укра-
їнського газетного тексту після перебудови, 
після Помаранчевої революції порівняно зі 
стильовою нормою газетного тексту радян-
ського часу. Висновки про те, що зміни і тен-
денції, які спостерігаємо в мові української 
преси початку ХХІ ст., оновлюють структуру 
та семантику синтаксичних одиниць, стиліс-
тично маркують їх, даючи змогу констатува-
ти функціонально-стилістичну самобутність 
синтаксичної організації газетної мови, по-
тверджені цілою низкою конкретних прикла-
дів у ІІ–IV розділах. Ось лише деякі з них (на 
нашу думку, вельми промовисті): 

• за радянських часів у ролі підмета ре-
гулярно функціонували субстантиви – на-
йменування активних виконавців певних дій 
у галузях промисловості, сільського госпо-
дарства, політики (різальник, газівник, ста-
леплавильник, металург, політінформатор), 
нині цю позицію обійняли іменники на позна-
чення осіб та груп осіб сучасного політикуму 
(депутат, урядовець, парламентар, акти-
віст, опозиціонер, лідер, фракція, коаліція);

• на зміну “універсальній” лексемі тру-
дівник та її синонімам працівник, колгоспник 
з “екскортуючими” означеннями-синонімами 
сумлінний, передовий, досвідчений прийшли 
означення, переорієнтовані на посилення 
атрибутивних характеристик нових життє-
вих явищ та осіб, причетних до їхнього по-
бутування (потенційні кредитори, валютні 
трейдери);

• активізація прикметникових означень 
український, національний у поєднуванні з 
означуваними іменниками влада, суспіль-
ство, ринок;

• залучення до активного вжитку з діа-
лектного мовлення прислівника наразі в ролі 
обставини, активізація в цій функції адвер-

біальних лексем цьогоріч, сьогоріч, поспіль, 
насамкінець, днями й багатьох інших. 

Цей репертуар синтаксичних новацій 
можна продовжувати й продовжувати. Милує 
око й тішить серце введений у науковий обіг 
фактичний матеріал. Гордістю проймаєшся 
й від того, що нова преса впевнено “україні-
зується”, отже, прокладає шлях понадміру 
необхідному сьогодні процесові реформу-
вання, удосконалення мовної норми загалом 
і синтаксичної, яку так ретельно обстежує 
І. Я. Завальнюк, зокрема. З болем сприйма-
ється те, що “на шпальтах сучасної преси 
мало іманентних українській мові інтертек-
стуальних вкраплень, досі переважають каль-
ковані з російської мови” (с. 48). Та нічого 
тут не вдієш, тому що за один день революції 
в царині мовної норми не зробити. Потрібен 
час, терпіння, бажання, наполегливість і ще 
багато всього, пов’язаного з найосновнішим 
– нашим національним самоусвідомленням і 
національним самоствердженням.

Похвалимо дослідницю й за успішну 
спробу простежити взаємодію засобів публі-
цистичного та розмовного (подеколи й ху-
дожнього) стилів сучасної української мови. 
Розмовна стихія, переконливо доводить вона, 
персоналізує газетний текст, надає йому 
суб’єктивної модальності, отже, викликає 
інтерес у читача. І тут спостережено цікаву 
тенденцію: з сучасних газетних шпальт зни-
кає модальність повинності, обов’язковості, 
директивності, а виходить на авансцену осо-
бистісна модальність, створюється алюзія 
розмови з адресатом (основні мовні засоби 
вираження її – вставні і вставлені одиниці, 
питальні конструкції, діалогічне спілкування, 
конструкції на взірець Відомо, що; Цікаво, 
що; Нагадаємо, що).

Уважаємо за необхідне висловити й ще 
одне міркування з розряду тих, які засвідчу-
ють оригінальність дослідження, його ґрун-
товність, достовірність викладених у ньому 
теоретичних положень і узагальнень. Інна 
Яківна творчо поєднала аналіз стилістичної 
специфікації синтаксичних одиниць із ха-
рактеристикою їх формально-граматичної 
та семантико-синтаксичної (а за потреби й 
власне-семантичної) природи. Інтерпрету-
вати будь-які синтаксичні одиниці з позиції 
реченнєвої багаторівневості – справа не з 
легких. З цим завданням авторка добре спра-
вилася. 

Скажемо, нарешті, про висновки. Вони 
відображають основний зміст монографії, 
різнобічно розкривають прагмастилістичні 
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функції синтаксичних одиниць у мові укра-
їнської преси початку ХХІ ст. Без будь-яких 
вагань повторимо вслід за І. Я. Завальнюк, 
що соціальна й мовна динаміка, прагматичні 
інтенції авторів спричинили істотне онов-
лення структури, семантики та стилістики 
синтаксичних одиниць, употужнили ідею про 
функціонально-стилістичну самобутність 
синтаксичної організації української газет-
ної мови початку ХХІ ст.

Позитивно оцінюючи роботу, висловимо 
деякі зауваження й побажання:

1. Впадає в око намагання дослідниці за-
лучити до аналізу всі типи простих і складних 
речень, що, звичайно, заслуговує схвален-
ня. Проте, як нам здається, таке намагання 
спричинило атомізацію узагальнень, адже 
різні синтаксичні одиниці та їх компоненти 
зазнали неоднакових змін у структурі й ви-
користанні. Одні з них істотно розширили 
чи модифікували свої стилістичні функції, 
контрастують на тлі таких змін у попередні 
періоди, інші – виявляють їх мінімально або 
ж залишаються в межах сформованих стан-
дартів. На незначні еволюційні процеси, які 
ще не стали новою тенденцією у функціону-
ванні синтаксичних одиниць, можна було б 
не зважати. Наприклад, у сполучниковому 
оформленні складносурядних речень, як за-
свідчує аналіз (див. с. 232–233), помітних змін 
не сталося.

2. У другому розділі досить докладно 
проаналізовано зміни в структурі та функ-
ціонуванні двоскладних і односкладних ре-
чень, подано узагальнення до кожного типу 
цих синтаксичних конструкцій. Цікаво було 
б зробити кількісне і якісне порівняння змін 
у двоскладному та односкладному реченнях. 
Зокрема, порівняти зміни, яких зазнали діє-
слівні прості і складені присудки двосклад-
них речень та головний член дієслівних одно-
складних речень.

3. Динаміку структури й семантики про-
стих ускладнених речень простежено на 

матеріалі лише речень зі вставними і встав-
леними компонентами, що цілком слушно. 
Виникає, однак, запитання, чому не залучено 
до аналізу простих речень, ускладнених від-
окремленими членами, які, за нашими спо-
стереженнями, також переживають відчутні 
структурні зміни (наприклад, ампліфікуван-
ня однорідних відокремлених означень та об-
ставин).

4. Загальні висновки об’єктивно відбива-
ють динамічні процеси у вживанні простих, 
складних та сегментованих конструкцій. Ви-
окремлено цілу низку нових тенденцій і явищ, 
які, безперечно, важливі з теоретичного і 
прикладного погляду, засвідчують цілковите 
виконання поставлених завдань. Схаракте-
ризовано позамовні і мовні чинники, що зу-
мовили ці тенденції та явища. Добре було б 
увиразнити нові тенденції на тлі мови засобів 
масової інформації інших слов’янських мов, 
а саме вказати, які з них є спільними, уні-
версальними, а які мають суто національний 
характер, як вони співвідносяться, ієрархізу-
ються в мові українських газет.

Скажемо беззастережно, що висловлені 
зауваження стосуються часткових, а не прин-
ципових положень рецензованої роботи, не 
поменшують її науково-практичної вартості, 
не впливають на її загальну високу оцінку. 
Відзначимо й те, що основні положення роз-
відки переконливо й різноаспектно апробо-
вані у формі доповідей на сімох міжнародних 
і вісьмох всеукраїнських наукових конфе-
ренціях. Монографію І. Я. Завальнюк із ці-
кавістю читатимуть ті, кому її адресовано, – 
науковці, викладачі, журналісти, аспіранти, 
студенти філологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів.

Література 
1. Жовтобрюх М. А. Мова української пе-

ріодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / 
М. А. Жовтобрюх. – К.: Наук. думка, 1970. 
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У видавництві “Полтавський літератор” 
вийшли друком дві об’ємні збірки (близь-

ко 500 і 600 стор.) літературознавчих і пу-
бліцистичних творів відомого українського 
письменника і критика М. В. Костенка “Над 
темним хлібом душі” і “Що на роду написа-
но”. Книги, головна думка яких, так і хо-
четься сказати, ніби пронизана полум’яними 
словами Миколи Лисенка, які цитує автор: 
“Боже! Боже! Яка надзвичайна необхідність 
для музиканта і народного заступника по-
бродити серед селянського люду, пізнати 
його світогляд, записати його перекази, ле-
генди, приказки, пісні й мелодії до них. Уся 
ця сфера, як повітря, людині необхідна; без 
неї гріх починати свою працю й музиканту, 
і філологові” (цит. за [1, c. 441]). І лише з 
цим багатим досвідом сповнена духом народ-
ної творчості література здатна відобразити 
особливості свого часу, стати пам’ятником 
відповідної епохи для свого народу. Саме в 
цьому М. В. Костенко, залюблений у рідну 
землю, бачить, “<…> спільні ланки духовно-
го ланцюга, що поєднує всіх нас, дітей цього 
Божественного краю. Нам тут далі жити, 
нам спільно й радіти пісенно-музичній напо-
вненості кожного вирощеного полтавцями 
колоска. У дзвоні чистих хлібів – вимір на-
шої долі” [1, c. 443]. 

Книги, без сумніву, цікаві, корисні та по-
трібні в наш час невизначеності й загрози для 
самого існування не лише нашої держави, але 
й мови чи й народу взагалі. Книги потрібні 
особливо для молоді, якщо ми хочемо вбе-
регти від забуття наші мистецькі національ-
ні надбання, нашу культуру для прийдешніх 
поколінь. Адже сплановане й цілеспрямоване 
відлучення молоді від історії та героїчного 
минулого народу – така сьогоденна жахлива 
реальність, що потребує адекватної реакції 
всіх тих, кому не байдужа доля і проблема 
існування української нації. У зв’язку з цим 
виховне завдання літератури полягає в тому, 
щоб молодь сприймала оточуючу дійсність 
“не газетними чи телевізійними кліше, а 
пропускаючи через власне серце, вчитуючись 
у мотивацію їх (героїв літератури – І. Д.) 
думок і вчинків, долаючи екрани осатанілих 
глобалізаторів” [1, c. 320]. 

Енциклопедична освіченість автора, на-

читаність у найрізноманітніших сферах люд-
ських знань дивують. Коли можна було все 
те перечитати, засвоїти настільки, щоб воно 
стало активним багажем і тим надбанням, 
яке називають культурою особистості? Це 
підносить його до рівня визнаного лідера 
Полтавської літературної общини, учителя 
і наставника молодих талантів, дбайливого і 
кваліфікованого порадника всім тим, хто стає 
на нелегкий шлях праці на літературній ниві. 
Його передмови до поетичних збірок (а він 
благословив у творчу дорогу мало не кожного 
полтавського поета) – то не лише вдумливий 
аналіз написаного, а й слушні поради, компе-
тентне обговорення успіхів і промахів того чи 
того автора. Завдяки енергії, ініціативності, 
неспокійному характеру, незважаючи на по-
важний вік, завдяки тому, що М. В. Костенко 
постійно в праці і пошуках, Полтавська літе-
ратурна община живе повнокровним життям: 
не дивлячись на складнощі, видаються альма-
нахи, журнали, збірки літературних творів, 
проходять зібрання літераторів, обговорю-
ються актуальні питання життя спілки… 

Його кредо, сповідуване в роботі, чітко 
окреслене в анотації до розділу про творчість 
письменниці Любові Пономаренко: “Дійти 
до суті творчих замислів авторки, окрес-
лити неповторність стильового і мовного 
колориту та ліплення характерів у жанрах 
новели й короткої повісті – таке непросте 
завдання автора цієї літературної розвідки” 
[2, c. 429]. Саме з такою мірою вимогливос-
ті й відповідальності, з таким знанням спра-
ви і переконливістю написані всі його статті 
й передмови. Він не приховує від читача тих 
труднощів, які повинен пройти у своїй роботі 
серйозний критик: “Творчість письменни-
ка така ж плинна і випадкова, як і відрухи 
епох, як будь-який психологічний феномен, 
пов’язаний з незбагненною природою людини 
загалом. Ми можемо знати і вивчати лише 
уламки, мозаїку чужого мислення, частко-
вості, найбільш явні моменти творчості… 
Література – алхімія добування небачених 
якостей матеріального світу. Тут більше 
помилок, ніж у будь-якому іншому вироб-
ництві. Більше стежок, ніж доріг. Більше 
бур’яну, ніж злаків. І більше ненависті, ніж 
любові” [1, c. 6, 7]. 

Іван Дичко

ЩО НА РОДУ НАПИСАНО
(Роздуми над книгами Миколи Костенка)
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Першу з названих вище книг сам автор 
оцінює як спробу відійти від літературних 
канонів критики – це “принагідні роздуми, 
котрі певною мірою відбивають літератур-
ний процес минулих років на Полтавщині і 
поза нею в координатах прозрінь над тем-
ним хлібом письменницької душі”; тобто ав-
тор прагне нетрадиційними методами, своїм 
власним баченням і відчуттям оглянути про-
цес літературної творчості нашого краю, по-
вертаючи йому мистецьку славу минулого, 
“де далеко не одні шароварщина, галушки 
і сало, де вкрай потрібно було – кожному 
посильно – високо нести справу Котлярев-
ського, Панаса Мирного і Короленка, до якої 
сьогодні немає діла цинічним київським ма-
тюкальщикам” [1, c. 6]. 

Після детального аналізу й роздумів, бу-
дучи безпосереднім учасником літературно-
го процесу на Полтавщині в другій половині 
ХХ століття, автор обґрунтовано засвідчує: 
“Можна твердити, що в історії української 
літератури є такий значний розділ – Пол-
тавський, і колись-таки “електорат”, за-
чумлений деструктивними “реформами”, 
схаменеться і жахнеться своєму невігластву 
у тій гуманітарній галузі, яка є очима і ву-
хами цивілізації і якою пишалися б інші на-
роди, що не дозволяють манкуртам нищити 
справу вихователів суспільства. “Держав-
ною літературою” нових орденоносців на-
род виховати неможливо” [2, c. 248]. Скільки 
болю, скільки сили у цих словах, сказаних 
за всіх нас, хто, ясно розуміючи ситуацію, 
вимушений жити заручниками одуреного й 
одурманеного засобами нинішніх наших ЗМІ 
“електорату”, який покірно йде і голосує за 
владу, котру йому підсовують ті ж самі влад-
ці, що були вибрані ним раніше. Тому цілком 
зрозумілий розпач письменника, коли, звер-
таючись до М. В. Гоголя, єдиним подихом він 
стверджує: “Усе, як було, тільки ще гірше, 
безнадійніше. Бо немає просвітку там, де 
люди заблукали добровільно” [1, c. 287]. 

З цієї причини цілком виправдано зву-
чить незаперечний імператив Миколи Кос-
тенка колегам: “Нам слід послідовно лікві-
довувати лакуни підступно організованого 
для нашої молоді історико-патріотичного 
безпам’ятства, повертати великим іме-
нам їх законну гуманістичну наповненість. 
За нас цього ніхто не зробить” [1, c. 309]. З 
цього приводу непересічна його стаття “Хат-
ня наука”, де мова, зокрема, і про виховання 
дітей у визначних українських сім’ях на Пол-
тавщині – “Боровиковських, Яновських (ро-

дина М. В. Гоголя), Драгоманових (колиски 
Олени Пчілки і генію Лесі Українки), Ста-
рицьких, Лисенків та ін.”, у сім’ях, які зрос-
тили для України діячів культури, котрі ста-
ли гордістю нації, бо мали, за словами Олени 
Пчілки, “до того призвід у традиціях своєї 
сім’ї”. Автор із болем і гіркотою констатує, 
що традиції виховання дитини в сім’ї нами, 
здається, безповоротно втрачені. Їх “зане-
дбано попри відчайдушні намагання сучасної 
школи утриматися “на плаву” наймодерні-
ших навчальних технологій і систем типу 
Болонської, яка годиться хіба що для ви-
рощування декоративно-американізованих 
“болонок”. В її осерді немає доброчинного 
сімейного виховання дитини, а без нього 
наша дитина є духовно скаліченою. 

Жахливо аморальна, катастрофічна по 
суті, не контрольована громадськістю сис-
тема раннього виховання наших дітей за ди-
мовою завісою чужоментального шкільного 
досвіду, а особливо чужорідного телебачен-
ня, є набагато впливовішою і результатив-
нішою від будь-якої школи – не кажу вже про 
дошкільні заклади. Ніхто не дає собі клопо-
ту розібратися нарешті, в чому полягає саме 
виховний процес того-таки телебачення для 
української дитини, ментальне коріння якої 
походить з іншого ґрунту – на противагу 
західноєвропейській, американській чи ро-
сійській дитині. Безперервне, денне і нощне 
мелькання на телевізійних екранах гангсте-
ризованих, тупоквадратоголових чи якихось 
інших вульгарних і до ступору примітивних 
мізком героїв чомусь не знаходить жодної 
критичної оцінки в суспільстві. 

Ми що – змирилися з дебілізацією на-
ших дітей? Хіба у нас немає щирих, добрих 
за самою національною суттю казок, опо-
відань чи кінострічок для найменшеньких? 
Де справді наші найщиріші, найтепліші за 
духом казки? Де державна воля у цій вихов-
ній справі? <…>  Де тут національний ідеал 
– виховання юних козачат, маленьких свідо-
мих українців, майбутніх будівників нової 
України?” [2, c. 523, 524]. “І вже не може-
мо позбутися відчуття, що це – метафора 
всього нашого народу, загнаного хозарами й 
баскаками у “чорний квадрат” видуховлен-
ня” [1, c. 233]. А чому тут дивуватися? Усе 
стає на свої місця, якщо припустити, що ті 
“аморальні, підступні і зрадливі політики”, 
переслідуючи свої шкурні інтереси, разом із 
тим виконують чужу злу волю на нищення 
нашої нації. 

І нічого в цій ситуації не значить, що “пись-

Ðåöåíç³¿



243

менники – володарі дум і почуттів – ясніше 
від інших, тим більше від політиків, бачать 
магістральні шляхи людського поступу” [1, 
c. 7]. Переважна маса нашого “електорату” про 
них нічого не знає, а значить, і не зважає на ці 
пекучі для нашого сьогодення обставини. Адже 
доступу до ЗМІ сучасні письменники-патріоти 
практично не мають. Тому-то “сьогоднішній 
письменник ризикує остаточно втратити 
свій соціальний і національний статус духо-
вного провідника народу, так часто кидаючись 
обслуговувати грошовий мішок новітньої бур-
жуазії, впадаючи при цьому в фальш і лицемір-
ство” [1, c. 371]. 

Тільки справжній письменник від народу, 
тільки те, що написано від душі і серця, тільки 
справді народна література пробуджують по-
чуття патріотизму, бо вони справедливо “під-
носять українців як один з найдревніших на 
планеті і найхоробріших народів” [1, c. 373]. 
У зв’язку з цим із прикрістю доводиться кон-
статувати, що за чиєюсь злою волею досі не 
ввійшли до підручників і практично замовчу-
ються найновіші досягнення історичної науки 
про витоки нинішньої цивілізації з Причор-
номорського степу, де нашими далекими пра-
щурами вперше було приручено вола, коня, 
винайдено колесо, плуга, започатковано і по-
ширено по світу орне землеробство. Досі ши-
рокому загалу не відомі відкриття академіка 
Ю. О. Шилова [3] про походження українців 
і слов’янських народів взагалі, видатного орі-
єнталіста і шумеролога А. Г. Кифішина [4] про 
те, що найдавніше з відомих на Землі письмен 
з’явилось у вигляді петрогліфів на стелах 
Кам’яної Могили поблизу нинішнього Мелі-
тополя, і було воно започатковане набагато 
раніше від шумерського клинопису. Більше 
того, натепер мається багато аргументів на 
користь того, що шумерська цивілізація була 
заснована переселенцями з Причорномор’я, 
а петрогліфи Кам’яної Могили є, по суті, про-
тошумерським письмом… 

Із тих-таки часів і на тій самій позиції 
нашого славного минулого дух і зміст “Ве-
лесової Книги”, якій М. В. Костенко при-
святив три статті в першій книзі, виконавши 
детальний аналіз мови, історії цієї древньої 
пам’ятки і, що особливо важливо для нас, 
українців, проаналізувавши значення цього 
унікального свідчення наших пращурів – ве-
ликих патріотів-волхвів, широко обізнаних в 
законах Космосу і людського духу. У цьому 
документі, за словами автора, є все, що необ-
хідно для виховання справжніх патріотів своєї 
Вітчизни, потрібні лише світлі голови до неї. 

І голови є – додамо від себе – та їм пов’язані 
руки. Принагідно нагадаємо тут про один із 
кращих поетичних переспівів із “Велесової 
Книги” [5], який належить його перу і який 
неможливо читати без душевного піднесення 
і хвилювання. 

“Благородні кіммерійці у “Велесовій 
Книзі”, – зазначає автор у статті “Про «Ве-
лесову Книгу»”, – і є прабатьками русько-
троянських родів і племен, найпізнішими 
носіями Трипільської культури”. Далі він 
зважується на сміливе, але цілком вірогідне 
з аналітичної точки зору твердження: “Тож 
залишається припустити, що Гомер – чи не 
той самий Бугомир – один з головних героїв 
“Велесової Книги”? (дощечки 9, 10, 22, 23, 
25)” [1, c. 10]. 

Стаття “Коли повернеться Еней?” при-
свячена відгомону античності в поезії пол-
тавських авторів. Написана із захопленням і 
дивуванням величчю Гомера, його безсмерт-
ним творінням і діяннями прадавніх пращу-
рів наших: “Як багато всього дивовижного 
у тій мегавіковій пітьмі… Багато для нас 
нинішніх – дуже віддаленого коріння тих 
вже міфічних народів. Та як славно, що вони 
– були, з ними якось дихається легше, коли 
починаєш докопуватись до справжніх живо-
дайних джерел найнепокірнішого світового 
етносу – слов’янства. До джерел, котрі кле-
кочуть поезією і викликають бурю емоцій на-
віть зараз… А ще там є чарівна жінка Лето 
(Латона) – дружина Зевса, мати Аполлона 
і Артеміди, по-нашому просто Літо, Лі-
тана, Літаниця – божественна чаклунка 
сонця і трав, квітів і всіх пахощів земного 
світу на степових обширах, де й нам випало 
народитися… І скільки ще там імен, прямо 
пов’язаних з нашою історичною пам’яттю… 
Наші степи досі плачуть за тими героїчними 
племенами, які стояли в обороні Трої цілих 
десять літ... Не їх вина, що врешті переміг 
молодий грецький пасіонарний етнос. Але 
відгомін тієї катастрофічної поразки досі 
бродить примарою слов’янської упослідже-
ності, історичної пригніченості, що спа-
лахує чи безмежною екзальтацією чужорід-
ного християнства, чи поверненням до пра-
богів на стежках язичництва… Бо нині Укра-
їна, степова Еллада поезії, нагадує арену 
катастрофічних борінь жерців духу з голо-
дними титанами-монстрами, породженими 
пітьмою вічної наживи й визиску, збитку-
ванням ситих над розтерзаним тілом влас-
ної Вітчизни” [1, c. 202, 203, 208]. Кінцева 
фраза – про протистояння духовного начала 
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нації, протистояння поезії і культури (про 
які мовиться в рецензованій статті) руйнівній 
силі монстра споживання і наживи. 

І в іншому місці: “Відповідно наша іс-
торія, розпочинається не в ІХ–Х ст. нової 
доби (як то значиться в офіційних підручни-
ках для наших дітей – І. Д.), а заходить вглиб 
старого, давнього, навіть дуже давнього часу 
– дотикаючись часів Трої, Енеєвих походів, 
заснування Риму нашими пращурами (етрус-
ками, етнонім яких деякі лінгвісти тлумачать 
“із русів” – І. Д.), Кріто-Мікенської культу-
ри тощо. Була б добра воля наших вчених, 
все це давно було б витягнуто на світ Божий 
і доведено належним чином. Тим більше, що 
свідчень саме слідів діянь наших предків роз-
кидано видимо-невидимо у давніх європей-
ських, арабських, перських, візантійських 
та інших вагомих джерелах. Варто було б 
перевірити історичним інструментарієм 
доказову базу Силенкової “Мага Віри” – там 
дійсно безліч посилань на авторитетні за-
хідні і азійські джерела. Так ні ж – мовчок! І 
кому цього разу ви догоджаєте, панове укра-
їнські “книжкові черви”? Яку таку науку 
обслуговуєте? Утім, безбатченки-яничари 
– це так звично для нас…” [1, c. 15]. Саме 
такі і подібні їм “власні перевертні і покручі, 
політичні блазні, посмітюхи на буржуазних 
звалищах Європи і Америки, які знову друж-
но кинули свій народ у прірву злиднів і на-
ціонального розбрату” [1, c. 373], – причина 
наших бід. 

Здається, немає порятунку в сьогоденні. 
Тому автор рецензованих книг закликає вчи-
тися життєвій мудрості в наших далеких пра-
щурів: “Сьогодні українцеві необхідно чита-
ти спецкурс “Етика і естетика войовничого 
волхвинства”... Аморалізм певних верств 
суспільства вразив мистецтво слова тоді, 
коли художнє слово стали штучно відчужу-
вати від релігійної думки. А найважливішим 
завданням волхва – автора “Велесової Кни-
ги”, – зауважує М. В. Костенко, – було “доне-
сти гірку правду віків до потомків, навчити 
слов’янина обожнювати рідне небо”, що за-
лишається кричущою злободенністю і на сьо-
годні. “Апокаліпсис мислення творців Біблії 
– яскравий приклад аморалізму. Апокаліпсис 
не передбачує катарсису (очищення – І. Д.) 
людського духу – він його просто знищує зне-
вагою до майбутнього людини. Проте саме 
катарсис – це геніальне творче відкриття 
еллінів – є основою оптимістичного бачен-
ня світового розвитку. У цьому розумінні 
“Велесова Книга” – апофеоз і вічний союз 

Божественного начала і Краси життя. Кни-
ги такої сили важливіші від армій, особли-
во коли йдеться про захист людського духу, 
як, скажімо, нині в Україні, де національні 
святині опинилися під загрозою їх повного 
знищення” [1, c. 27]. А символи держави, весь 
потенціал народу, – додам від себе, – вико-
ристовуються з тією ж метою… 

У зв’язку з цим особливо слушно звучить 
заклик автора до колег по перу: “стилістич-
ними засобами рідної мови передати най-
важливішу філософську думку: народ Укра-
їни незнищенний, вічний, як і його богодані 
землі. Що він зітканий з абсолютно непере-
борного матеріалу духовної могутності си-
нів і дочок. Що він має космічний імператив 
для земного українства – за всіх нещасть 
підійматися з руїн і попелу, як той Фенікс 
із власного безсмертя. Що ми і маємо про-
тягом принаймні останніх 600 років, і що 
самі ми ніколи не можемо стати ні пірата-
ми, ні колонізаторами чужих земель. За що 
і розплачуємося вилюдненням, підкоренням, 
вічними злиднями, віддаючи останнє сусі-
дам. Як тій самій Польщі чи Туреччині, що 
немилосердно грабували Україну, заливали 
її кров’ю, витягували всі соки із землі і з її 
кметів. Але саме тут постало те легендар-
не визвольно-розбійницьке утворення, що 
дістало назву низового козацтва” [1, c. 480]. 
І з гордістю за наше минуле автор в іншому 
місці наголошує: “Бо самим фактом, що за-
порожці утворили власну, першу в Європі де-
мократичну республіку, тривалістю майже 
двісті років, українці постали перед світом 
як унікальна цивілізація” [1, c. 307].

Згадуючи Конституцію Орлика і зважаю-
чи на нинішні часи, автор із прикрістю ствер-
джує: “Стався гіркий реванш великого сина 
України Пилипа Орлика. Але якби він бачив, 
на чому стоїть ця гомерично-химерна ново-
будова. Вона, його омріяна сонцелика, гуман-
на, народолюбна Конституція – не працює. 
Вона мертва, від неї тхне пусткою жахливо-
го обману. Тхне великим гріхом. Ані вогника 
для пішого чи кінного, які прокляли “мерсе-
деси” з їхніми чорнозаскленими вікнами й 
тупоголовими мешканцями на колесах. Ані 
соломинки для потопаючого. Прах і тлін, 
там, де мав би давно височіти авторитет 
власного трудівника-годувальника. Чорно-
земний “Титанік”, переламаний навпіл, 
повільно опускається в пітьму псевдоциві-
лізації. 28 червня (день Конституції України – 
І. Д.) Україна закам’яніла. А вони задоволе-
ні, оті, що обікрали Матір” [2, c. 543]. Та чи 
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тільки ж вони причина наших бід? Адже вели-
кі держави і таємний світовий уряд зацікав-
лені в тому, щоб Україна агонізувала бідною 
і слабкою, щоб вона, з її потужним потенці-
алом, не стала їм на заваді, а залишалася не-
конкурентоспроможною. 

Ось чому “німують степи наші, втіка-
ють від ганьби і голоду поза кордони діти 
наші, дочасно згорають батьки. Лише ґвал-
товані душі, маючи отакий життєвий 
“гарт”, гартуються злиднями далі, день 
за днем складаючи образи докупи… Поети 
українські, здається, вже замовляють собі 
бандури, щоб знову йти в широкий світ і 
скликати десь в уманських ярах нескорене 
товариство… Полтавка Людмила Понома-
ренко нагадала забудькам поетичним словом 
про старі биті шляхи і про нову духовну не-
міч українства” [1, c. 222]. 

У чому ж причина цієї забудькуватості, 
байдужості й інертності нашого обивателя 
до кричущих проблем сьогодення? В одній 
із статей про творчість Леоніда Бразова ав-
тор справедливо вважає: “Прищеплена зна-
чній частині суспільства бездуховність, 
заохочення зневаги до особистості, по-
топтання порядності, ясна справа, по-
ступово знеособили порядних і хоробрих, 
їх славу, посіяли байдужість до подвигу 
батьків-фронтовиків”. Але ж “як засвідчи-
ла історія людства, жоден народ не мав пер-
спективи, якщо не плекав власних героїв, не 
будував моральні засади на прикладах безко-
рисливої самозреченості” [1, c. 324]. 

А скільки їх, відомих і невідомих, який 
могутній потенціал відійшов у вічність з не-
здійсненою жагою віддати свої сили і життя 
на благо свого народу і своєї Батьківщини! І 
один із найяскравіших прикладів – незрівнян-
ний наш талант, замучений бездушною і без-
духовною системою – Олександр Петрович 
Довженко. “Кому ще так боліло наше довго-
вікове страждання? Хіба що Шевченкові. До-
вженко – це натягнута до нестерпного сто-
гону шевченківська струна... Це був новітній 
революціонер, Гойя безсмертного українсько-
го сарказму з його притіненою жагою бачити 
людину випростану, духовно вільну, розку-
ту, індивідуалізовану... У Довженкові кипіла 
задавнена українська образа за віковічне поне-
волення народу, і так чи інакше вона вибухну-
ла вулканічною магмою його творчої уяви” [1, 
c. 299]. Як на мене, то просто неможливо кра-
ще і змістовніше схарактеризувати творчість і 
трагічну долю цього геніального художника, 
символу трагедії усього нашого народу. Роз-

пач і біль самого Довженка переконливо за-
свідчений в його “Щоденнику”: “Нема на світі 
другого народу з такою безмірно жахливою 
долею. Нема і не було в Європі великого па-
синка другого, що так був би зневажений в усіх 
своїх правах на догоду підлих кон’юнктур...”. 
“А це ж і досі так”, – підсумовує М. В. Кос-
тенко [1, c. 303]. Немає ніяких підстав з цим не 
погодитись. І ще: сьогоденна “новизна лякає 
чужинським ярмом, вічними боргами, безта-
ланням дітей. Знову визиск, приниження, са-
мота вдома й на людях, відсутність ідеалів 
у керманичів, безвір’я в народі, помножене на 
бідність більшості” [1, c. 223]. 

Та повернімося до поезії. Із захоплен-
ням, душевним пориванням написані статті 
про П. Тичину, які обіймають цілий розділ 
у першій книзі. “Великий, один з найбіль-
ших поетичних геніїв людства <…> (осо-
бливо ранній), майже сорок років хвилює 
і вабить мене неповторною поетикою” 
[1, c. 7]. Автором проведена велика до-
слідницька робота, проаналізовані роботи 
попередників-тичинознавців. Ним уловлені 
майже непомічені досі ті особливості поезії 
Тичини, які відображають метафізичні гра-
ні творчості цього самобутнього таланту. 
“«Сонячні кларнети» стали унікальним 
моментом волхвування в українській літе-
ратурі, хоча сам автор про це ніде відверто 
не говорив. Відбулося це за об’єктивними 
законами мистецтва – природна спрямова-
ність таланту поета виявилася сильнішою 
за нестійкий психічний склад його людської 
особистості”… “Дух забутих рідних богів 
не давав йому спокою” [1, c. 94]. “Чари. Чис-
тісінькі чари”, – так оцінює він поезію Тичи-
ни [1, c. 144]. 

У розділі “«Синє яблуко» рідної літера-
тури” піддано глибокому аналізу творчість 
полтавки Любові Пономаренко. Автор по-
бачив у прозі письменниці ті грані її таланту, 
які, здається, були недоступні жодному з кри-
тиків. Це містичний, езотеричний підтекст. 
“Це і є бароковим прийомом у літературі 
– містифікувати багатозначність описува-
них подій” [2, c. 494]. Характерна тут нове-
ла “Дерево облич”, де “авторка малює при-
родне обличчя людської безвиході, тупика, 
а можливо, і сам процес виродження людини 
на слов’янській землі, де залишається місце 
лише для дерева облич. Одне поєднання двох 
понять – “дерева” і “облич” – підштовхує 
до такого висновку” [2, c. 473]. 

А які ще настрої, крім жаху і фатальної 
безвиході, може навіяти читачеві, наприклад, 
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новела “Прожир”? “Прожир” – це “цілий ро-
ман про нещастя бути нашими дітьми, та 
ще й коли вони потрапляють до нинішніх 
державних інтернатів. Це місце на землі, 
каже авторка, – зразок добре організовано-
го державними негідниками пекла для дітей. 
“Прожир” – дівчатко без власного імені. 
Таке, що ніколи не наїдається… Виходить, 
їй, як і іншим інтернатським, або красти, 
або просити у чужих… Чи для розваги лази-
ти у спальню до хлопців. І тоді… “Коли в 
якоїсь дівчини починав рости живіт, не схо-
дився фартух, її вели до вугільного сараю 
на горище. Приймали драбину і змушували 
стрибати вниз. Потім дівчині зав’язували 
рота рушником, а самі стояли біля дверей, 
доки все не закінчиться. Потім її обливали 
водою із відра і вели до спальні. А в сараї 
з’являлася ще одна ямка і ще один горбик, 
який затоптували і засипали сміттям”. 
“Зрозуміла, державо, демографічну політи-
ку твоїх інтернатів?” [2, c. 479].

Своєрідним завершенням аналізу твор-
чості Л. Пономаренко можна вважати такий 
висновок автора: “У творах сіверянки переміг 
химерний художник, який на своїй палітрі 
примхливо перемішав філософію з соціоло-
гією і християнізовану містерію з язични-
цтвом, – і це на краще, звичайно, бо ми давно 
зачекалися саме такого майстра слова, який 
поверне нам відчуття глибини власної душі, 
власних характерів з їх зачудуванням влас-
ною ж незрозумілістю (бо таки нашій літе-
ратурі надто не вистачає традиційної міфо-
логізованості, досягнення природних глибин 
народного світорозуміння)” [2, c. 503]. 

Я усвідомлюю, що моя рецензія рясніє 
цитатами. Можливо, навіть занадто. Хай ви-
бачає мені читач іще за одну, адже краще, 
здається, і не сказати: “Шевченко дивиться 
на нас утомленими, сумними очима. Жор-
стока й темна правда світиться в них: його 
безсмертний дух чекав іншого від нас. Не 
справдилося чи не судилося? Серед народу 
українського розлито історичну гіркоту, у 
селі не чути рідної пісні, у місті не видно 
доброчинності, шинкарі і банкіри, митарі і 
фіскали вже складають чи не найважливішу 
верству… Народна представницька влада 
пішла в тінь, посіріла, поблякла. Ось-ось ви-
зріє деспотичне страховисько, ознаки якого 
гарно висловив палкий російський правдошу-
кач Радіщев: “Чудище обло, озорно, огромно, 
стозевно и лаяй”. Тепер це чудище “рядить-
ся в білу тогу респектабельності і ховає 
під нею “чисті руки, які не крали”. Красти 

навчилися всі, і ні тоги, ні червоні сердечка 
не рятують українську суспільність від най-
більшої череди – узаконених домашніх зло-
діїв… Сумно, батьку Тарасе, й до крику об-
разливо” [2, c. 574]. Це з передмови до книги 
нарисів журналіста Леся Косиченка.

Виразки життя нашого, так правдиво і з 
такою силою подані в документальній прозі 
журналіста, звичайно, не можуть залиши-
ти байдужим порядну людину, а тим паче 
патріота-українця. Але на противагу всім 
проблемам “журналіст Косиченко невтом-
но проводить генеральну думку: живемо не-
радісно, але не все втрачено. Ми на своїй 
землі, на теренах сотень поколінь пращурів, 
котрі заповіли нам найкращі, найродючіші 
простори, вкриті їх славою, потом і кіст-
ками. Ми – досі жилаві, вперті, роботящі, 
талановиті чи не в усіх галузях цивілізації, 
нам все одно належить майбутнє… У нас є 
все своє: голови, руки, організаційні засади, 
навички, таланти… Ми просто приречені 
бути серед найпередовіших світових наро-
дів” [2, c. 578]. Дай же нам, Боже! 

Важливе значення у творчості критика 
і публіциста М. В. Костенка мають статті, 
спрямовані на захист наших національних 
надбань, української культури від зазіхань 
“старшого брата”. Особливо в статті “До 
храму – через Іван-гору”, де мова про “ве-
ликого чарівника сцени Михайла Щепкіна”. 
“Син Росії, Щепкін свідомо гартував свою 
художницьку особистість українською 
культурою, середовищем передових її діячів 
того часу”. Процитуємо тут услід за автором 
С. Аксакова: “Щепкін переніс на російську 
сцену справжню малоросійську народність, з 
усім її гумором і комізмом. До цього ми ба-
чили на театрі лише грубі фарси, карикатуру 
на співучу, поетичну Малоросію, Малоросію, 
яка дала нам Гоголя!.. Хіба можна забути 
Щепкіна в “Москалі-чарівнику”, в “Наталці 
Полтавці”?” [1, c. 68]. 

“Перейшовши до Московського театру, 
Щепкін серед перших спектаклів показав 
п’єси Котляревського. І назавжди залишив їх 
у своєму репертуарі, хоча п’єси довгий час не 
були дозволені цензурою... За будь-яких об-
ставин часто-густо в кінці спектаклю сві-
домо доточував сцени з українських п’єс, і не 
було випадку, щоб вимоглива публіка громом 
оплесків не проводжала його” [1, c. 75]. 

Та й початок російської культури, як і 
сама історія Росії, виходить з України [6]. У 
XVІ–XVII сс. у Московському царстві шкіл 
майже не було, а сама наука вважалася за 
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дияволів плід. У Москві була тільки одна 
друкарня, та й вона друкувала лише церков-
ні книги. Письменні пращури наші почали 
з’являтися в Московії задовго до цих часів. 
Вони несли туди грамоту, ремесло, вчителю-
вали, писали підручники, навчали музиці й 
співу, говорячи сучасною мовою, поповнюва-
ли письменними кадрами чиновництво і духо-
венство. Та то була крапля в морі. 1698 року 
Петро І скаржився патріархові: “Священни-
ки у нас грамоты мало умеют… Ежели бы их 
в обучение послать в Киев в школы”. У часи 
Пушкіна більшість викладачів Царськосєль-
ського ліцею були українцями. “Малороссы 
одолели, везде их слова” [6], – жалівся він 
товаришам. 

Мабуть, зрілого Пушкіна вже не дратува-
ла українська мова. “Олександр Пушкін, за-
думавши “Євгенія Онєгіна”, довго міркував 
над власне ритмічним розміром роману”, і 
врешті-решт віднайшов чотирнадцятирядко-
ву знамениту онєгінську строфу з чотири-
стопним ямбом. “Він, безперечно, знав, і знав 
добре, “Енеїду” росіянина Осипова і таку ж 
перелицьовану – Котляревського. Бо Осипов 
був надрукований, а Котляревський довго хо-
див у списках по петербурзьких салонах. Го-
меричний сміх, викликаний твором українця, 
– цим пересиченим добрим гумором твором, 
– не міг не хвилювати уяву такого вразливо-
го творця, як Пушкін. І ось читаємо першу ж 
строфу роману: “Мой дядя самых честных 
правил”… Той самий чотиристопний ямб, 
що і в Котляревського” [1, c. 175]. Ця деталь, 
на яку звернув увагу М. В. Костенко, сама со-
бою показова, хоч її досі ніхто не помічав, а 
може, не хотів помічати. Прикро, але все це 
протягом століть приховувалося від нас по-
літикою великоросійського шовінізму – як 
царського, так і радянського періодів. 

Оригінальний погляд М. В. Костенка на 
творчість Пушкіна проявився також і в його 
аналізі поеми “Полтава” (стаття “Одинока 
вершина словесності”), хоч, очевидно, далеко 
не всі спеціалісти здатні розділити таку ради-
кальну точку зору. “Пушкін зовсім не випад-
ково взявся за український сюжет, він мучив 
його явною несправедливістю полтавської 
вікторії. Російський цар зазіхнув на те, 
що йому не належало історично і належати 
жодним чином не могло. Йшлося про суве-
ренітет окремішнього, хоч і спорідненого 
за вірою народу... Відчувши цей історичний 
“поріг”, Пушкін поему не завершив. Ми від-
чуваємо це” [1, c. 64]. 

Цікаві філософські екскурси автора. З 

цього приводу наведу цитату із статті “Що є 
людина?”. “Безсумнівно одне: людина – пер-
шопричина своєї загибелі. У самій земній лю-
дині міститься своєрідний двигун, реактор 
самознищення – надзвичайно виражена осо-
биста і стадна агресивність, нещадність і 
байдужість до життя інших людей і всього 
тваринного світу. Не випадково на очах од-
ного покоління зникають вид за видом живих 
істот… Щось все це значить, але що?.. Десь 
якісь точки підходів маємо на інтуїтивно-
му рівні. Один з підрівнів – поезія, вібрація 
ритмічного слова, заснована на трансфор-
мованих вібраціях первісної музики (музики 
сфер?). Саме тому поезію визначено як вищий 
рід людського мистецтва. Очевидно, справа у 
проникненні інтуїції людини у власну підсві-
домість, що геніально вгадали Юнг, Фройд, 
Ніцше та інші найвищі земні розуми. Павло 
Тичина ці струми всесвіту назвав кларнетиз-
мом. Його відкриття – це повернення укра-
їнцям їх же пращурних ведичних знань про 
світобудову і закони її руху. Поезія і музика, 
йдучи пліч-о-пліч по життю, висвітлюють 
темні закутки людської душі, пригніченої 
необхідністю елементарного виживання, і 
звільнені струни пов’язують з найтоншими 
космічними вібраціями, котрі ми і називаємо 
музикою сфер.

Саме ці взаємозв’язки і взаємозалежнос-
ті найгірше вивчені і найпримітивніше ро-
зуміються. Ще гірше з їх пристосуванням до 
з’ясування природи людини. 

Колись у Радянському Союзі почав діяти 
Інститут людини. Найчорніші сили  <…> його 
знищили в самому зародку…” [1, c. 160, 161]. 

Принагідно зауважимо тут, що долю 
Інституту людини розділяє нині безумовно 
перспективний у новітній фізиці напрямок 
наукових досліджень торсійних полів, які 
безпосередньо пов’язують із біополями. За-
початкований талановитим теоретиком ака-
деміком Г. І. Шиповим [7] і підтверджений 
вагомими і переконливими експериментами 
А. Є. Акімова, цей напрямок заблокований 
у самому його зародку. Російська академія 
наук організувала йому жорстоку обструк-
цію, об’явивши шкідливим, висміюючи як 
“лженауку”. Тож бачимо, досвід із шельму-
ванням генетики і кібернетики як “продаж-
них дівок імперіалізму”, не пішов академікам 
на користь. Те, що торкається метафізики, 
езотеричних проблем, – зась для широко-
го загалу. Ним утаємничено орудують лише 
керманичі нинішнього світу. 

Стаття “Остання релігія світу” написана 

Ðåöåíç³¿



248

талановито і переконливо, з повним розу-
мінням душевних переживань автора про-
рецензованої М. В. Костенком збірки поезій 
А. Мусійченка. Сам автор збірки пояснює 
причину її появи так: “За свої шістдесят літ 
переконався, що в житті Людини найголовні-
шим стимулом є Любов: Любов до Людини, 
Любов до Природи, Любов до Вітчизни… І 
люди, котрі шанують Любов, – добрі Люди”. 
Без сумніву, в цьому ж руслі і висловлювання 
Льва Толстого: “Самое умное, чего достиг че-
ловек, – это умение любить женщину, покло-
няться ее красоте. От любви к женщине роди-
лось все прекрасное на Земле”. І на противагу 
цьому: “И нашел я, что горше всего женщина, 
ибо она – сеть, а руки ее – силки, а сердце 
ее – оковы. Добрый перед Богом спасется от 
нее, а грешник уловлен будет ею” (Еклезіаст, 
VII, 26). 

О. Купрін “вважав, що Любов є вищою 
категорією людського виміру, останньою і 
найпереконливішою релігією світу. Автор 
<…> книги, про яку мова, мав би заслужити 
в устах літературного метра (О. І. Купрі-
на – І. Д.) посвячення в сан принаймні вер-
ховного жерця найсвітлішого культу зем-
ного – Кохання… Книга – справжній вихор 
чоловічих почуттів… Завважу, ще й якогось 
ледь прихованого розпачу перед неможливіс-
тю ні серцем, ні розумом осягнути космічне 
безмежжя жіночого єства. Автор здогадливо 
замислюється над зовні простим відкрит-
тям: Жінка як найвищий вимір живої При-
роди в суті своїй – незбагненна. І тому вона 
була, є і залишається вічною таємницею для 
пізнання, зокрема і словом поета… А може, 
це і є закономірний наслідок нашого чолові-
чого призначення?” [1, c. 249]. 

Можливо, до таїни жіночого серця і жі-
ночого єства здатні ми до певної міри на-
близитися, користуючись, як засобом, по-
езією жінки. Жінкам-поеткам, полтавкам і 
не тільки, присвячена добра дюжина критич-
них заміток і детальних аналітичних статей 
М. В. Костенка. Для прикладу відзначимо 
тут цікаву передмову “Сюжет кохання з ке-
лихом самоти” до збірки обдарованої лубен-
ської письменниці Раїси Плотнікової. Автор 
передмови відкриває для нас оригінальний 
шарм її поезії: “досить цікаво слідкувати 
за метаморфозами душі, що, вже й не коке-
туючи, палко любить – далі вириває серце з 
корінням і – кається”; літераторка “своїй 
ліричній іпостасі віддає найлукавішу із жі-
ночих здатностей – творити естетично 
бездоганну плотську втіху, здається, прямо 

на очах заінтригованих обивателів. А це і є 
ота майстерність, така омріяна для кожної 
поетеси, котра береться за перо з рук самої 
Сапфо…” [1, c. 227]. 

На жаль, у журнальній статті неможли-
во передати всю ту гаму почуттів і розмис-
лів, які викликають критика й публіцистика 
М. В. Костенка. Деякі із статей, можливо, 
навіть і вагомих, не будуть тут згадані, а про 
деякі доведеться утішитися лише короткими 
заувагами. Ось, наприклад, рецензія на збір-
ки полтавського поета А. Гальченка “З мему-
арів Дон-Кіхота Гавронцівського”. Написана 
талановито, блискуче, весело, з тонким під-
текстом і гумором: “Він своєю епатажною 
стилістикою нагадує Дон-Кіхота після по-
вернення з дивних мандрів. І надзвичайно са-
моіронічний. Але чи потрібно було насправ-
ді бити себе в небогатирські груди, якщо 
сьогодні, за його ж твердженням, читати 
поезію нікому?... Трохи категорично. Але 
дуже зболено. Співчуваємо” [1, c. 244]. Усе ж 
суспільна вага  творчості цього поета в тому, 
що ним “руїна нашого духовного світу <…> 
уточнена” [1, c. 248]. 

Цю  статтю М. В. Костенко розцінює як 
перший, ще поверховий погляд на той бага-
тий і ґрунтовно розроблений аналіз літера-
турного процесу на Полтавщині й поза нею 
впродовж ХХ століття, який надалі презен-
тує кваліфіковано і з широкою ерудицією. Не 
завадило б розглянути його праці не з точки 
зору перших вражень і не на аматорському 
рівні. Літературно-критичний і публіцистич-
ний доробок  М. В. Костенка – помітне явище 
в сучасному українському письменстві. Ці два 
об’ємні томи, які вийшли, на жаль, сміхотвор-
но малим накладом (по 100 екз.), без сумніву, 
варті уваги широкого кола спеціалістів: їм є 
чим тут скористатися. А тираж обмежений із 
фінансових причин, звичайно. Адже грошо-
ві потоки керманичі нашого світу направля-
ють не на підтримку і розвиток національних 
культур, а якраз навпаки. Думається також, 
що деякі моменти надбання М. В. Костенка 
гідні того, щоб бути включеними не лише до 
вишівських, але й шкільних підручників укра-
їнської літератури… 

І прикінцеве зауваження. Може бути, що 
комусь моя рецензія видасться похмурою. Я, 
за можливістю, прагнув віддзеркалити дух 
рецензованих книг. А які проблеми повинні 
боліти письменникові після нищення чверті 
нації в сталінських голодоморах, нищення 
еліти самої цієї нації в сталінських таборах, 
нищення самого духу націоналізму – цього 
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здорового і нормального громадянського по-
чуття для нормальної здорової людини, піс-
ля Чорнобиля і в нашому сьогоденні?.. Про-
воронимо ми Україну. Гроші і влада в чужих 
руках, і ми безсилі що-небудь змінити. Якщо, 
звичайно, не втрутиться в процес людської 
еволюції Світ Вищої Реальності. Адже ма-
ються дані про те, що там далеко не виправ-
довують нинішню тенденцію цієї еволюції [8]. 
Так що на Бога надія! І хай нам, врешті-решт, 
пощастить! Тоді, можливо, і прийде на Зем-
лю правда, яку так зболено кличе Любов По-
номаренко: “Боже праведний, коли ж на світі 
буде правда?” ( цит. за [2, c. 425]). 
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RU/

8. Секлитова Л. А. Философия Абсолю-
та / Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. – М.: 
Амрита-Русь, 2008. – 396 с.

Приємною новиною для літературознав-
ців, шанувальників і поціновувачів лі-

тератури став вихід книг Анни Білої. Так, у 
видавництві “Темпора”  з’явилася своєрідна 
історико-літературна “трилогія” знаного й 
авторитетного науковця: “Символізм”, “Фу-
туризм”, “Сюрреалізм”. Дослідниця відома 
численними публікаціями в періодиці та ме-
режі Інтернет, її монографія “Український 
літературний авангард: пошуки, стильові 
напрямки” (К., 2006) – серед найбільш ґрун-
товних досліджень літератури початку ХХ 
століття. Нові видання швидко здобули попу-
лярність серед фахівців і тих, хто цікавиться 
історією літератури та мистецтва. Зацікавле-
ність засвідчують активні обговорення праць, 
відгуки, рецензії, а піврічна експертна сесія 
Всеукраїнського рейтингу “Книжка року – 
2010” назвала їх поміж “лідерів літа”. 

Т. С. Еліот зауважував, що не можна 
глибинно засвоїти жодного письменства без 
національного й світового контексту: “Здат-
ність кожної літератури до самооновлення, 
опанування нових творчих можливостей, 

здійснення нових відкриттів у слововжитку 
залежить від двох обставин. По-перше, від 
здатності сприймати й засвоювати чужозем-
ні впливи. Й, по-друге, від уміння озиратися 
назад і черпати з власних джерел”. Саме з та-
кими настановами підходить до дослідження 
українських варіантів провідних напрямів лі-
тератури та мистецтва ХХ століття й А. Біла. 
Кожне літературне явище, подію, факт вона 
розглядає в широкому культурному контек-
сті, дошукується передумов, аналізує ста-
новлення, простежує впливи на подальший 
розвиток літератури. Та все ж для дослід-
ниці першочерговим є завдання пошуку на-
ціональної самоідентичності, дослідження 
вітчизняного варіанту певного літературного 
напряму. А тому вона ретельно вивчає “ди-
намічний контекст культури” (Л. Оляндер), у 
якому з’являється те чи те літературне явище, 
разом із тим закликаючи читача до діалогу, 
о/переоцінки, о/переосмислення багатьох 
мистецьких і соціокультурних явищ. 

Так, дослідження символізму А. Біла по-
чинає із сумлінного вивчення символів, знаків 

Оксана Зелік

ЕСТЕТИЧНІ ВІЗІЇ АННИ БІЛОЇ
Рецензія на книги: Біла А. Символізм / Анна Біла. – К.: Темпора, 

2010. – 272 с.; Біла А. Футуризм /Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 
248 с.; Біла А. Сюрреалізм / Анна Біла. – К.: Темпора, 2010. – 208 с.
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та архетипів і завершує аналізом творчості, 
з певним застереженням, “третього поко-
ління українського символізму” – поетів-
шістдесятників. Це своєрідне обрамлення ос-
новної частини 
дослідження: фі-
лософські кон-
цепції символіз-
му, символізм у 
європейській по-
езії, літературно-
мистецьке життя 
в Україні часу 
межі століть і 
становлення сим-
волізму (І. Фран-
ко, “Молода му-
за”, “Українська 
хата”), літера-
турна ситуація 
кін. 1910-х – поч. 
1920-х рр. і розвиток сим-
волізму (П. Тичина, Я. Сав-
ченко, В. Свідзінський та 
ін.), артистична атмосфера 
Львова 1920–1930-х рр. Лі-
тературознавець наголошує на розрізненні 
символізму як типу світогляду і як про-
відної течії кін. ХІХ – поч. ХХ століття, та 
водночас підкреслює певну постійну при-
сутність символів і символізму в культур-
ному просторі: “можливо, символізм є од-
ним із тих універсальних визначних стилів і 
типів мислення, властивих людству на пев-
ному етапі розвитку, які ніколи не можуть 
вичерпатися, як не вичерпується людське 
прагнення самопізнання й пошуку відповід-
ників свого внутрішнього досвіду, який ко-
респондує із зовнішніми реаліями”.

Дослідження футуризму відзначається  
ґрунтовністю, науковістю, значною дже-
рельною та науковою базою. Історичний 
момент та естетичні запити суспільства, 
розвиток науки і техніки, живопис і архітек-
тура, маніфести й декларацій, літературні 
угрупування і творчість окремих митців – 
цілісний аналіз усіх цих аспектів витворю-
ють яскраву, строкату, панорамну картину 
футуризму. “У футуризмі увиразнюються 
базові принципи естетики авангарду <…>, 
який поєднав, на перший погляд, розбіжні 
тенденції <…>: першовідкриття винаходу 
– з фанатизмом в обстоюванні нових ідей 
у мистецтві, вишукану елітарність – із ба-
нальним масовізмом, потребу художньої са-
мопожертви – з легковажним жертвування 

людським “матеріалом” на користь згаданих 
ідей, людинолюбство митця – з практициз-
мом політика”, –  таким побачила дослідниця 
цей напрям у більшості європейських країн і в 
Україні зокрема. Та найбільш привабливими 
для неї залишаються гра, пошук, наполегли-
вість, спортивна наснага, оптимізм, завзяття 
– всі ті риси, “які властиві футуризмові і яких 
майже цілком позбавлена наша наскрізь сер-

йозна література”. 
Дослідження сюрреалізму 

базується головно на європей-
ському контексті. В українській 
літературі А. Біла розглядає його 
як ідею культурно-інтелектуального 

реваншу, що поста-
ла в межах Мис-
тецького Україн-
ського Руху. До 
аналізу науковець 
залучає драматур-
гію І. Костецького, 
творчість Е. Анді-
євської, Київську 
школу поезії. 

Кожну із 
книг “трилогії” 
доповнює список 
рекомендованої 
літератури, ви-
даної в Україні 
та за кордоном, 

а також яскраві, кольорові, дуже якісні 
вклейки – репродукції картин, ескізи пла-
катів, фотографії скульптур, автографи 
текстів тощо.

Власне бачення основних законів розви-
тку літературного процесу, його особливос-
тей в умовах українського культурного та 
суспільного життя, широта охопленого мате-
ріалу, різноманітність дослідницького інстру-
ментарію, коло поставлених проблем харак-
теризує авторку книг як вдумливого історика 
літератури. Її судження досить систематизо-
вані, що дає підстави говорити про цілісність 
та своєрідність історико-літературної кон-
цепції науковця, творення власної концепції 
історії літератури за принципом напрями-
течії-стилі-жанри. 

Із прикрістю зауважимо малий наклад 
рецензованих книг (лише 1000 примірників). 
Безперечно, ці видання займуть помітне місце 
в українському літературознавстві, стануть 
у нагоді філологам, культурологам, мисте-
цтвознавцям, викладачам і студентам вишів. 
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Інколи книга з’являється з-під пера, як од-
кровення. Або ж – як висловлювання небу-

денною мовою про “естетичне”: на це, буває, 
не знаходимо часу (чи й місця) за клопотами, 
роботою, метушнею, аж раптом – душа від-
войовує своє і …просить 
слова! Також вона може 
означати підсумок якогось 
чергового життєвого етапу 
– перейденого, проаналізо-
ваного, осмисленого, й по-
чаток нового відліку, якому 
вже світить “модерна” зірка 
наших устремлінь… Тому 
читаєш текст – і мимохідь 
переносишся за лаштунки 
душі людини-автора, пізна-
єш її котурни – не в значен-
ні пихатого возвеличення, 
а в розумінні внутрішнього 
зростання (котурни як анти-
кайдани!) – на великій сцені 
життя; мандруєш нетлін-
ними дорогами Духа, в які 
вплітаються стежини доль 
кожного з нас; відчуваєш, 
міркуєш більше – живеш.

Розмову про нову кни-
гу Михайла Кузьмовича 
Наєнка хочеться почати 
саме таким піднесеним вступом, бо й справ-
ді – трагедокомедії в доробку вченого-
літературознавця, теоретика з багаторічним 
стажем – явище не вельми типове, хоч і має 
історичний прецедент у традиціях вітчизня-
ної школи поетики:   Т. Прокопович, Л. Гор-
ка, М. Довгалевський… Ніби мандруючи услід 
за класиками, автор дав нам довершені твори, 
позначені небуденним мистецьким хистом, 
чітким почерком самовимогливого майстра-
працелюба, котрі демонструють потаємний 
момент об’явлення істини й усвідомлений до-
свід пізнання, зафіксований на папері й адре-
сований іншим як пересторога.

Письменницький шлейф у Михайла На-
єнка – від 1982 року: був прийнятий у Спілку 
як літературний критик (із книгами  “Жовт-
неві крила новелістики”, 1980, “Краса вірнос-
ті. У творчому світі Олеся Гончара”, 1981). 

Проте оригінальне художнє слово завжди 
жило в його душі, час від часу даючи міц-
ну парость та вичікуючи пори остаточного 
змужніння. Відомо, що ще на початку свого 
творчо-професійного шляху він уклав збір-

ку новел і запропонував її 
видавництву, проте відгук 
на рукопис Гр. Тютюнни-
ка  – “У тебе критичні статті 
цікавіші виходять!”, – тон-
кому смаку до слова яко-
го беззастережно довіряв, 
спонукав молодого автора 
зайнятися наукою про літе-
ратуру. А вже нині можемо 
й припускати: чи не стала 
кар’єра вченого – доктор 
філології, професор, понад 
500 наукових публікацій, 20 
монографій! – за Г. Сково-
родою, лишень серединою 
його духовного поступу, а 
вершиною завжди зоріла 
молодеча мрія творити са-
мому – як ті, чиїми книгами 
впивавсь у студентські роки, 
за любов до яких “розпла-
чувався” своїм непростим 
становленням як молодого 
науковця.  Тому сьогодні – 

ласкаво просимо на Олімп, до того ж це дра-
матургічне сходження письменника-вченого 
насправді вдале, глибоке, талановите.

Книга п’єс Михайла Наєнка вмістила два 
твори: “Отець Антоній. Чорнобильська тра-
гікомедія” і “«Фауст». Трагедія”. Перший 
із них з’явився друком у періодиці ще 2006 
року – під назвою “До неба – пішки”, здобув 
визнання в драматургічних колах України, 
фрагменти його розігрували професійні ак-
тори й аматори. Другий твір – це плід зако-
ханості в новелістику Григорія Косинки, на-
магання зосередити  в одному енергетичному 
полі ввесь ідейний, емоційний, естетичний 
досвід репресованого письменника в осмис-
ленні революції та громадянської війни крізь 
призму “невгасності”  людського духу.

“Отець Антоній” – інтелектуальна драма, 
що продовжує в нашій літературі традиції 

Галина Білик

НОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВІЧНОЇ ТЕМИ
Рецензія на книгу: Наєнко М. Отець Антоній; “Фауст”: п’єси /

Михайло Наєнко. – К.: ВЦ “Академія”, 2010. – 144 с.
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М. Куліша, сценічно близька смакам Л. Кур-
баса й “Березоля”, ввібрала кращі здобутки 
українських драматургів-іроністів 1970-х ро-
ків, втілює окремі принципи сучасного театру 
абсурду, носить притчовий характер. Події 
розгортаються в підчорнобильському селі 
Берибісах через місяць і рік після аварії на 
ЧАЕС: сюди призначають нового священи-
ка – нарешті молодого, бо кілька попередніх 
були такі ветхі, що до року своєю смертю від-
ходили; отець Антоній закохується в доньку 
місцевого голови сільради Семирода Ліру 
(Ларису Петрівну), але дозволу на шлюб не 
отримує через ідеологічні “нестиковки”; ду-
хівник підпалює стару церкву-капличку (яку 
протягом року ані разу не відчинив і жодної 
служби не провів, виношуючи намір будувати 
новий, гідний для села храм) і сам кидається в 
полум’я; наприкінці тіло його зникає – “воз-
носиться”, і, як виявляється, не без втручання 
всевідаючих “партійних секретарів”. 

Трагедійну “чорнобильську” колізію тво-
ру поглиблює смерть 5-річної Саманти, донь-
ки Ліри і внучки Семирода: 

Л і р а . <…> Я згадала дуже страшну калюжу. 
Коли горів четвертий реактор, пожежники вилили 
на нього мільйон кубометрів води. Білопінна річ-
ка текла від нього через усе місто. Саманта йшла 
вранці в дитячий садок – і давай бродити в тій піні. 
Набрала її в черевички, брела майже по коліна, а я 
потім переживала, щоб не застудилась… Надворі 
ще ж травня не було… <…> 

О т е ц ь  А н т о н і й (тримаючи за руку Ліру). 
Мирний атом не щадить навіть цвіту людського… 
На щастя – життя від цього не припиняється. Чи 
припиняється?  (С. 31–32). 

Насправді Чорнобильська катастрофа, 
яка мала б розцінюватися як найстрашніша 
загроза, сприймається селянами “без пані-
ки”: просто з цим доведеться тепер жити, на-
томість значно більшим кошмаром бачиться 
“перестройка”, від якої не ясно, чого чекати, 
наскільки цьому всьому вірити і коли воно на-
решті “розвіється”. Це – наче “українізація” 
за “Миною Мазайлом” М. Куліша, з тією тіль-
ки різницею, що недотравлених Чорнобилем 
розумників, котрі живуть не за правилами, 
“доправлятимуть” одразу на небо: відповідні 
органи – на своєму троні і …звично “закида-
ють вудочки”: 

П е р ш и й  с е к р е т а р . Як сказав наш 
вождь, перестройка – незворотна, і тому поруч 
із галстуком і компартійним квитком  треба чі-
пляти хрестики (чіпляють). Виконуючи Божу 
волю нашого партійного Статуту і сподіваючись 
на кльов ще живих окунів у чорнобильських 
водах Славути, нам треба розглянути сьогодні 
двоє питань. Перше: перестройка в ієрархії свя-

тих і наші пропозиції; друге: порушення отцем 
Антонієм, настоятелем храму в селі Берибісах, 
церковної дисципліни, про що повідомила нам 
супліка без підпису (С. 33–34). 

У них скрізь свої очі, вуха, руки – в Бери-
бісах принаймні кожен мешканець на гачку в 
партійних “босів” (лиш не всі про все знають), 
тож усяка нагальна “робота” планується “з 
волі партійного неба” і виконується “мудро”, 
“тонко й унікально”. Ними присланий Ан-
тоній – ними й прибраний Антоній: з метою 
оновлення цензу святих, бо ж люди мусять 
покликатися до великомучеників сьогочас-
них. Троє “достойників” цинічно радяться, чи 
не доставити їм і “в жіночу ієрархію святих 
– блаженну Ліру Петрівну” – “щоб святий 
Антоній не справляв самотину в Царстві Не-
бесному” (С. 84), повноправно почуваючись 
господарями цього світу…

А отже, головний герой п’єси – “сцена-
рій”, за яким, мов за розписом, живе тота-
літарне суспільство. І якщо когось із чита-
чів попервах відлякає “колгоспна тема” з її 
командно-адміністративним укладом, селек-
торами, планами, показушністю, то розцінюй-
мо це як художню умовність – історичну де-
таль, до якої прив’язана образність твору, бо 
його змістова (абсурдна) домінанта – “життя 
маріонеткове” – переступає часи і кордони. 
Розуміємо: автор мав на меті, долучаючись 
до творців “постчорнобильської бібліоте-
ки”, показати Апокаліпсис і потребу нового 
мислення, нового мовлення, – а сказав навіть 
більше: бо ж катарсису не відбулося, ніхто не 
покаявся (про партійні ротації й запопадливі 
“смички” держави та церкви, виходячи й так 
із промовистості української ситуації, тут 
промовчимо)… Завдяки алюзіям, інтертек-
стуальним зв’язкам сатирична спрямованість 
твору ще більш увиразнюється, поглиблюючи 
його актуальність, а майстерна сценічна роз-
будова обіцяє вдалу театральну інтерпрета-
цію і вдячного не тільки читача, а й глядача. 
Бездоганна мова твору, віртуозне володіння 
всіма відтінками слова, фрази, відчуття міри 
водночас, спонука до діалогу робить п’єсу ще 
й “філологічно” цікавою, долучає її до най-
більш якісної сучасної літератури.

П’єса “«Фауст». Трагедія” за мотивами 
новел Григорія Косинки – це вражаючий твір 
про наш народ, його хресну дорогу до волі, 
зіткану з …безконечних розп’ять і воскресінь. 
Ось він у лицарському піднесенні, натхнен-
ності, героїзмі, а за мить – у жорстокості, 
аморальності, бузувірстві, і на все є свої аргу-
менти, найпереконливіший із яких – сильний 

Ðåöåíç³¿



253

і підступний ворог, нищитель національного 
космосу; а найслабший, найболючіший – зло-
вороже серце, миршавість думки (“нікудиш-
ня програма”) і “облудлива покірність”. Так 
він і йде крізь віки, балансуючи між добром 
і злом, – як Фауст у супрязі з Мефістофелем.

Ф а у с т . …Мефістофель – це весь сучасний 
світ, з якого я не можу викарабкатися. І не треба 
мені згадувати стару легенду про Фауста… Моя 
історія сама варта легенди… (С. 116).

Історична основа твору – громадян-
ська війна в Україні в її найтрагічнішій фазі: 
1920–1921 рр. Через образ юнака із села По-
дільського Прокопа Конюшини (Конюшини-
Фауста – Фауста) показано становлення ар-
мії народних месників: спочатку це звичайні 
гречкосії, які згодом, учитавшись у книгу й 
саме життя й усвідомивши вікове гноблення 
імперією рідного краю, стають бунтівниками 
й повстанцями, виявляють велику духовну 
потугу і незборимість, навіть …утративши 
життя; стають вічними опонентами злу.

Ф а у с т . Усі вороги, усі Мефістофелі… Стара 
влада імперії тримала моїх батьків на осьмушках 
і обніжках; Центральна Рада хотіла розширити ті 
осьмушки та обніжки, а прийшли “золоті боги” 
– денікінці – і змішали їхні надії з попелом їхніх 
хат; встановилась саморобна більшовицька влада 
– очолив її в селі куркуль і перевертень, який, крім 
нагайки, револьвера і горілки, ні на чому більше 
не розуміється… Півсела від нього в синяках хо-
дить… До того ж і наречену мою силою забрав… 
Виміняв за віялки, скрині, воли та десятини зем-
лі… Отакі зараз Мефістофелі… Довелось іти в 
степи, в ліси, в жита і там плекати мрію про волю-
незалежність… (С. 129–130).

У драмі М. Наєнко вдало комбінує тек-
сти кількох творів Г. Косинки, взявши за 
осердя незавершену новелу “Фавст” (1923), 
звісно, доповнюючи їх оригінальними ху-
дожніми та змістовими деталями. Головний 
герой трагедії, набувши свого легендарного 
чину “бунтівливого генія”, виголошує гострі 
сентенції й настанови соціально-політичного 
змісту, говорить про духовну перемогу над 
смертю і віру у власний народ: “Двадцятий 
вік – вік розпаду всіх імперій, а в них ніяк не 
вивітряться з голови імперські замашки…” 
(С. 100) – про співкамерників Фауста, людей 
різних націй, які всі “кров’ю харкають”, а втім, 
не миряться; “Сила в ваших руках <…> про-
тест – у моїх… Настане час, і ви, як собаки, 
самі себе й загризете, самі себе постріляє-
те…” (С. 131) – у відповідь більшовицькому 
катові-слідчому Однорогову; “… Нам треба 
обробляти землю, ходити до рідної школи, а 
не слухати команди саморобного більшовика. 

<…>  нам потрібне хоча б століття мирної 
праці. <…> Самих молитовників – замало. 
Тримаймо напоготові ще й зброю. <…> Ми 
маємо свої, трудові, національні принципи. 
Недалекий уже той час, коли море таких 
майданів <…> накриє хвилею всю Україну, 
і в нашій хаті буде своя правда, своя сила 
і воля…” (С. 138–139) – цими словами піді-
ймає громаду на смертний бій; “А мені нема 
чого сумувати… Я пережив був таку велику 
радість і таке захоплення, що й досі обер-
том іде голова… <…> не журюся: ми вми-
рали в ім’я майбутньої України” (С. 137) – 
кидає виклик усім мисливцям за людськими 
душами. 

Прочитавши кимсь видряпане в камері 
передсмертне послання – “Тут була остання 
ніч… Ми загинули за волю свого народу; хто 
буде в цьому карцері – хай згадає нас… Земля 
українська – кров’ю окроплена; блудні сини 
цієї землі гниють у в’язницях усієї Європи, 
бо й самі вони – гній і струп… Люди без волі, 
без уміння й бажання...”, – Фауст “хапається 
руками за голову і говорить ніби до всіх і до 
самого себе”: “Невже це про нас із вами? Ні, 
це не про нас, не до мене ця скарга смертни-
ків. Бажання волі і в моїх блудних побрати-
мів було…” (С. 137–138). Поразка для нього 
– це також учинок, крок до мети, який указує 
на помилки, гартує “серцем зелених” воїнів-
романтиків, увиразнює уявлення про шляхи, 
що ними мусить іти народ. Тому поряд із чу-
жим розпачливо-зневіреним записом герой 
власною кров’ю – без жалю і каяття – виво-
дить слово “УКРАЇНА” – як заповідь остан-
ню про те, що для нього найбільш цінне… 
Прокіп Конюшина міг загинути в першому ж 
бою (від “останньої кулі” зі свого набою), але 
пройшов більшовицьке пекло і вбив “хоч од-
ного Мефістофеля” (Панька); його загубле-
на за Вітчизну душа мученика обов’язково 
воскресне, а дух передасться новим героям: 
“Коли догорятиме в віках остання зоря – го-
рітиме моя мисль і страждання…” (С. 92). 
Не вмирає дух – а значить, народ житиме й 
боротиметься, йтиме до своєї повноцінності 
й величності…

Без перебільшення наголосимо, що цим 
твором М. Наєнко долучається до кращих 
зразків української літературної патріоти-
ки – Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Україн-
ки, Г. Косинки й усього “Розстріляного Від-
родження”, багатьох митців-сучасників, і 
насамперед – розмислами про зміст і сенс на-
ціонально-історичного буття. З-поміж його 
ключових тез вирізняємо й думку про прихід 
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“Фауста”, істинного народного лідера, духов-
ного ватажка, генія. Адже: або ж ми довічно 
– нація мучеників, або ж мусимо нарешті на-
вчитися говорити з народом, не сподіватися 
на його одномоментне осяння і прозріння, а 
вчити, достукуватися до серця, думки, жити 
для нього. Крім того, наблизивши до сучас-
ників важливі моменти з історії України (а в 
тексті є також і Чорний Ворон, і отаман Зе-
лений), письменник нагадує про різні форми 
народного буття й суспільні уклади, показує, 
що ми, ідучи крізь лихі століття, таки чогось 
набули, покоління українців для нас, тепе-
рішніх, таки щось вибороли, нині нам є що 
втрачати, тож мусимо довершувати подвиж-
ницьку  справу (інакше – прірва й ганьба!) і – 
пам’ятати героїв: “В імені твоєму, Фаусте з 
Поділля, я пишу ці рядки. Хай наступні по-
коління згадують твоє ім’я велике, хай на 
коліна стануть перед стражданнями твої-

ми… ” (С. 92). У таких ідейних акцентах пись-
менник сказав не тільки за себе, але й за інте-
лігентів-мовчунів: треба підіймати людність, 
виказувати свою позицію, принаймні мати її, 
як того вимагає статус ученої людини, бути 
патріотом зрештою… Безумовно, хотілося б 
побачити твір на сцені, відчути театральний 
вплив, живу мову Косинки, що в модерній ін-
терпретації набрала ще більшої виразності й 
сили будити і будувати.

Удаючись до сучасних засобів художньо-
го творення, М. Наєнко говорить про вічне, 
неперехідне, актуальне у всі часи: про любов, 
із якою в постчорнобильський (пост’ядерний, 
постапокаліптичний) світ прийде відроджен-
ня людяності й цілого народного космосу 
(п’єса “Отець Антоній”), і свободу – як єди-
ний спосіб оприявлення і буття любові (п’єса 
“Фауст”). Обидва твори потребують вихова-
ного читача, здатного до емоційної й інтелек-
туальної насолоди.
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Путівник видано з нагоди 110-ї річни-
ці переїзду В. Г. Короленка до Полтави на 
постійне місце помешкання. 

Видання підготовлене в рамках за-
ходів міської міжгалузевої комплексної 
програми “Полтава туристична” на 
2008–2010 роки.

Для широкого кола шанувальників 
культури рідного краю.

Путівник видано в рамках заходів з під-
готовки й відзначення 2010 року 70-річчя 
від дня створення в Полтаві Літературно-
меморіального музею класика української 
літератури Панаса Мирного (Панаса Яко-
вича Рудченка, 1849–1920).

Видання підготовлене в рамках заходів 
міської міжгалузевої комплексної програми 
“Полтава туристична” на 2008–2010 рр.

Для широкого кола шанувальників 
культури рідного краю.

/ [автор-упоряд-
ник тексту Люд-

мила Ольховська, 
керівник проекту 
Віталій Павлов]. 
– Полтава: ФОП 

Говоров С. В., 2010. 
– 40 с.

/ [автор-упорядник 
тексту Вікторія Па-
щенко, фото Сергій 
Говоров; керівник 
проекту Віталій 
Павлов]. – Полтава: 
ФОП Говоров С. В., 
2010. – 36 с.
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Наталія Жовнір

ЗУСТРІЧ ЗІ ЗНАМЕНИТОСТЯМИ В ЛУБНАХ

Видатні українці з Києва та Німеч-
чини, серед яких – троє лауреатів 

премії “Глодоський скарб”, провели для 
мешканців Лубен незабутній урок укра-
їнської мови, української літератури й 
української культури.

Делегація від Полтавської 
організації Національної спілки 
письменників України, до скла-
ду якої входили також виклада-
чі Полтавського національного 
педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка та журналісти 
полтавських ЗМІ, 16 квітня по-
бувала в Лубнах. Гості вклонили-
ся пам’яті жертв Голодомору на 
Зажур-горі, де 1990 року наси-
пано Курган скорботи, і пам’яті 
тих ліквідаторів наслідків аварії 
на Чорнобильській атомній елек-
тростанції, чий вік укоротила 
страшна катастрофа. Біля Кур-
гану скорботи закладений парк, 
у якому щороку з’являються нові 
деревця – їх садять, коли хтось із 
ліквідаторів іде з життя, – на вічну 
пам’ять про людину. Сьогодні в цьому парку 
– 563 берізки. Щороку з’являються нові… 
Близько трьох тисяч мешканців міста Лубен 
поїхали 1986 року до Чорнобиля боротися з 
наслідками аварії. Багато хто з цих людей був 
на місці катастрофи вже в перші дні після ви-
буху реактора, коли практично не було шан-
сів не отримати чималу дозу радіації.

Після відвідин Зажур-гори гостей із 
Києва та Полтави запросили до Спасо-
Преображенського Мгарського чоловічого 
монастиря. Послушник Роман провів екс-
курсію територією і запропонував зайти в 
головний храм. У приміщенні він продовжив 
розповідь про історію монастиря, чудесні 
зцілення в стінах храму, де колись упокоїло-
ся тіло відомого Лубенського цілителя й за-
лишилося нетлінним. Тут є чудотворна ікона  
святого Афанасія.

Тим часом у міському будинку культури 
зібрались лубенці – дорослі й діти: тут від-
булася яскрава й хвилююча зустріч із приїж-
джими знаменитостями, які вирішили своїм 
візитом ушанувати  малу батьківщину Василя 
Симоненка і багатьох інших достойників рід-
ного слова. 

Напередодні, 15 квітня, у Києві відбулося 
вручення премії “Глодоський скарб”, засно-
ваної письменником і видавцем Григорієм Гу-
сейновим. Сьогоріч четвертим лауреатом цієї 
премії став поет і прозаїк, музикант і літера-
турний критик Кость Москалець. За традиці-
єю, одразу після вручення премії її засновник 
і лауреати їдуть у якийсь із регіонів, щоб зу-
стрітися там зі школярами, шанувальниками 
літератури й мистецтва.  

Тож із мешканцями й гостями Лубен зу-
стрілися письменник і видавець, лауреат Націо-
нальної премії України імені Т. Г. Шевченка 
Григорій Гусейнов; письменник, секретар На-
ціональної спілки письменників України, ви-
давець, лауреат Національної премії України 
імені Т. Г. Шевченка Михайло Слабошпиць-
кий; професор Києво-Могилянської академії, 
мовознавець Лариса Масенко, лауреати премії 

Емму Андієвську вітають на Лубенській землі



256

“Глодоський скарб” – поет-“бубабіст”, викла-
дач Львівського університету, кандидат філо-
логічних наук Віктор Неборак, поет, прозаїк, 
журналіст Станіслав Бондаренко та досить ві-
дома письменниця та художниця з Німеччини, 
українка за походженням і самосвідомістю 
Емма Андієвська, яка з першого ж слова за-
любила в себе всю полтавську громаду. 

Пані Емма народилася в Донецькій об-
ласті, в часи німецької окупації потрапила в 
Німеччину. Її творчість – це щось дивовижне 
в українському мистецькому світі. Живопис 

Емми Андієвської надзвичайно популярний у 
Європі, її картини є в багатьох галереях світу 
і в приватних колекціях. Живучи в Мюнхе-
ні (Баварія), працюючи поруч із німецькими 
митцями, пані Емма всіляко підкреслює, що 
вона – українка. На вручення чергової премії 
“Глодоський скарб”, а також і до Лубен Емму 
Андієвську запросив Григорій Гусейнов. 

Приїхав у Лубни і перший лауреат “Гло-
доського скарбу” – кобзар, музикознавець 
Тарас Компаніченко: у його виконанні про-
звучали народні твори, особливо близькі 
лубенцям і всім полтавцям, адже ця земля 
– колиска кобзарства, духовна вольниця си-
вочолих співців-патріотів. Слово і спів пана 
Тараса глибоко запали в серце ще й своєю 
гостротою – не станьмо підніжками в рід-
ному краї, будьмо з великої літери Людьми, 
пам’ятаймо минуле й творімо українське май-
бутнє! Знамениті гості читали в Лубнах свої 
твори, подарували місцевій бібліотеці чимало 
цінних книжок. Також пройшлися шляхами 
Василя Симоненка – відвідали його музей у 
Тарандинцях, хату в Біївцях.

Можна сказати, що для дітей, які були 
присутні на зустрічі з митцями, та й для всієї 
місцевої інтелігенції цього дня відбувся важ-
ливий культурно-патріотичний урок.

Яка  ж історія премії  “Глодоський скарб”? 
Свого часу її фундатор Григорій Гусейнов 
одержав Шевченківську премію за унікальний 
твір краєзнавчого змісту “Господні зерна”. 
Гроші він поклав у банк і на відсотки заснував 
премію, яка одержала назву від села Глодоси 
на Кіровоградщині. Там місцевий школяр під 
каменем знайшов 2,5 кілограми золота і бага-
то срібла. Виявилося, що на тому місці було 
поховання сьомого століття… А Григорій Гу-
сейнов, воістину подвижник нашої культури, 
тепер шукає мистецькі скарби.

Тарас Копаніченко на Зажур-горі співом
ушановує пам’ять жертв Голодомору й

Чорнобильської катастрофи
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Олена Задорожна

“ВОЛЯ УКРАЇНИ АБО СМЕРТЬ”: 
ПОЛТАВСЬКІ ЧИТАЧІ АПЛОДУЮТЬ ВАСИЛЕВІ ШКЛЯРУ

Книгу “Чорний Ворон” відомого прозаїка 
Василя Шкляра (роман побачив світ на-

прикінці минулого року)  нарешті офіційно 
презентували в Полтаві, і з цією місією при-
їхав автор у супроводі колег-письменників  
– виконавчого директора Міжнародного 
благодійного фонду “Ліга українських меце-
натів” Михайла Слабошпицького та редак-
тора газети “Література і життя” Станіслава 
Бондаренка. 

Над цим масштабним  твором Василь 
Шкляр працював протягом 13 років. До мети 
його вела надзвичайна зацікавленість темою, 
а ще численні документи з архівів СБУ – 
справжні раритети для патріота, адже протя-
гом десятиліть доступ до них був закритий. 

Роман реабілітовує дух українства 
центрально-східної частини нашої держа-
ви. Автор спростовує чужинну 
тезу, начебто мешканцям цих 
регіонів і донині не притаман-
ні патріотизм та готовність до 
останнього набою, останньої 
краплі крові стояти за волю 
Батьківщини. Уся суть життя 
змальованих у творі холодноя-
рівських месників укладається в 
містке, але безапеляційне гасло 
– “Воля України або смерть”.

На представленні книги 
М. Слабошпицький, очільник 
видавництва “Ярославів Вал”, 
яке й дало їй дорогу у світ,  
щиро зізнався: на своєму віку багато всього 
перечитав, тож майже не сподівався на те, що 
Шкляр його чимось здивує: “Але цей остан-
ній роман виявився справжнім потрясінням”. 

Безкомпромісна, місцями жорстока, ча-
сом містична оповідь про холодноярівські по-
дії вже розійшлася чималим накладом. “Клуб 
сімейного дозвілля” взявся навіть додрукову-
вати  книгу, яка вийшла там під назвою “За-
лишенець”. У видавництві “Ярославів Вал” ви-
дання теж розлітається, ніби продукт першої 
необхідності. Таким твір напевно і є, з огляду  
на ситуацію в нашій державі, де національні 
цінності, схоже, відходять на другий план. 

Про українську самоідентифікацію, во-
йовничий дух борців за волю, історичне під-

ґрунтя роману Василь Шкляр погодився по-
спілкуватися.

– З чого почався Ваш роман? Як виник-
ла ідея “витягнути” на білий світ з мороку 
кон’юнктурних заборон  таку важливу для 
нашого народу тему? 

Василь Шкляр: Мені нині важко сказати, 
коли все це почалося  в моїй свідомості. Тому 
що, мабуть, ще в дитинстві я чув про ті події, 
про повстанську боротьбу 20-х років минуло-
го сторіччя. Але все те було на рівні легенди, 
скупих оповідей, тому що люди боялися про 
щось таке говорити відверто. Старші наші, 
батьки, діди,  бабусі, може, просто не хотіли 
згадувати, тим самим оберігаючи нас від  не-
безпечного знання. А були ще такі люди, які 

казали, що ось, мовляв, банди-
ти діяли тоді в лісах, грабували. 
Особисто я відчував –  щось там 
не те. Бо коли говорили, що мій 
дід був офіцером, а потім став 
бандитом, то вже надто у свідо-
мості не пов’язувалися ці речі. І 
тільки згодом  я дізнався, що на-
справді він був старшиною ар-
мії УНР, а потім –  повстанцем-
лісовиком. 1993 року в Україні 
побачила світ книжка Юрія 
Горліса-Горського “Холодний 
Яр”, що відобразила ті історич-
ні події від імені їх свідка, оче-

видця, учасника. До речі, Горліс-Горський 
народився на Полтавщині. Книжка його, над-
звичайно цікава, справила на мене неабияке 
враження. Тож сумно було розставатися з 
історією, яку він розповів і яка обривається 
навесні 1921 року. Адже, на мій погляд, най-
драматичніші події почалися якраз після 1921 
року, коли вже не було надії на визволення, 
коли  українська армія була інтернована за 
колючим дротом польськими союзниками, а 
повстанці чекали її  повернення, розуміючи, 
що напевно вже все втрачено і надії на ви-
зволення немає. Тим більше, від них почали 
відвертатися селяни, місцеві мешканці, які до 
того самовіддано підтримували повстанський 
рух: допомагали доти, доки вірили в пере-
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могу, доки були вороже  налаштовані проти 
московського окупанта, який грабував їх, від-
бирав хліб і все, що тільки міг, руйнував, па-
лив, ґвалтував. А потім впровадження НЕПу 
1922 року. Це був просто диявольський ви-
нахід, бо ж селянину дали погосподарювати, 
поторгувати, трохи розжитися, і він відчув 
себе відносно вільним. Для інтелігенції вига-
дали українізацію, дозволили автокефальну 
українську церкву, і люди сказали: “Дивіться, 
можна жити! Нібито нормальна влада при-
йшла!”. І вони  геть відвернулися від повстан-
ців. А потім  настав отой чорний період, коли 
вже хлопці боролися лише заради ідеї. Вони 
казали: “На моєму чорному бойовому прапо-
рі був напис “Воля України або смерть”. Я не 
здобув волі, я обираю друге. На моїй могилі 
проросте мета”. 

 – На чому саме Ви акцентуєте увагу в 
романі? Які ідейні віхи є визначальними?

Василь Шкляр: Мені хотілося саме з 
оцього найтяжчого періоду показати, за ра-
хунок яких внутрішніх резервів люди знахо-
дили в собі силу, щоб боротися до кінця впро-
довж усіх 20-х років. Адже останній отаман, 
який воював у моїм ріднім краї на Черкащині, 
Андрій Блажевський, загинув у березні 1930 
року. Я думав, що про це коли-небудь напишу, 
але мені були потрібні матеріали, щоб писати 
не на рівні вигадки, а спираючись на міцну до-
кументальну основу. — І ось уже в 96-му році 
вийшла така книжка “Героїзм і трагедія Хо-
лодного Яру”, впорядкована Романом Кова-
лем. Це дуже сумлінний письменник-історик, 
який займався тим періодом на документаль-
ному рівні.  Тоді я й побачив, що існують до-
стовірні документи в архівах, де можна від-
найти подробиці про події цікавого для мене 
часу, відшукати відповідний колорит. Так по-

волі і протоптав стежку до галузевого архіву 
СБУ, де побачив, що й справді в тих схронах 
збереглася вся хроніка повстанської бороть-
би. Вона не була знищена, бо влада ніколи й 
не думала про свій можливий останній день. 
Потім ще мені вдалося прочитати книжки 
мемуарного характеру, спогади учасників, 
самовидців. Ось так поволі я нагромаджував 
цей матеріал,  коли, нарешті, накопичилася та 
критична маса і я відчув, що треба вже сідати 
й писати книжку.

– Наскільки мені відомо, діяло кілька 
отаманів на прізвисько Чорний Ворон. Од-
ного з них звали саме так, як Вашого бать-
ка, – Микола Шкляр. Чи став визначальним 
цей факт схожості імен? І чи взагалі мож-
на говорити про те, що саме цей Чорний Во-
рон і є прототипом головного героя?  

Василь Шкляр: Згаданий Вами Чорний 
Ворон був із Жовтих Вод. Звали його справді  
Микола Шкляр, і це безумовно мене приваби-
ло до його постаті, але річ у тім, що він не зміг 
стати моїм основним прототипом через те, що 
загинув у 20-му році. Тобто ще в той період, 
який я називаю романтичним, коли повстан-
ський рух мав широку підтримку мас. Тож я 
взяв за прототип  іншого Чорного Ворона на 
ім’я Іван Чорноус. Він, до речі, із моїх країв – 
Звенигородського повіту, тепер це Шполян-
ський район. Про нього знайшлося чимало 
архівних матеріалів. Крім того, з’ясувалося, 
що це дуже містична постать. Кілька разів 
чекісти звітували, що він загинув, а той вияв-
лявся живим. Знову ж таки на рівні легенди в 
моїх краях розповідали, що його вбили 1923 
року і возили показувати по селах, мовляв, 
так буде з усіма бандитами. Аж раптом я на-
трапляю на свідчення, що банда Чорного Во-
рона, як писали ті ж таки чекісти, ліквідована 
в червні 1925 року. Але в записі про знищення 
загону Чорного Ворона немає …жодної згад-
ки про смерть самого отамана. Це й дало мені 
ідею зробити відкриту кінцівку роману. Коли 
я розповідав про задум своїм друзям, чию 
думку дуже шаную, вони казали: ти не “вби-
вай” Чорного Ворона, хай він залишиться жи-
вим. З одного боку, це суперечило нібито ідеї 
образу, адже якщо його девізом було “Воля 
України або смерть”, а волі він не здобув, то 
мусив би загинути. Через те я запропонував 
відкриту кінцівку на рівні міфу, яка дає право 
читачеві зробити свій висновок, чи герой за-
гинув, чи залишився живим. 
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– Наш край межує з холодноярськими 
просторами. А яку роль відігравали наші 
земляки в контексті тієї визвольної війни? 
Чи залучали Ви їх о брази під час написання 
роману?

Василь Шкляр: На той час Полтавська і 
Київська  губернії межували, а нинішня  Чер-
кащина  була лише повітом (уже згодом ство-
рили область). Радянська влада, аби посилити 
боротьбу з “лісовиками”, навіть спеціально 
заснувала Кременчуцьку губернію, тож хай 
Кременчук низенько вклониться Холодному 
Ярові, бо завдяки йому на певний час став 
губернським містом. Теперішній лівий берег 
Черкащини тоді належав до Полтавщини і 
тодішні, умовно кажучи, “полтавські отама-
ни” теж належали до Холодного Яру. Це такі 
видатні постаті, як, наприклад, Охтанас Ке-
либерда. Кажуть, що після того, як його, уби-
того, поховали побратими, чекісти віднайшли 
могилу, розрили її, але в труні побачили тіль-
ки записку “Ангели вкрали” (цей отаман став 
прототипом персонажа роману “Чорний Во-
рон” Веремії. – О. З.).  Дру-
жина і мати шукали Охта-
насову могилу на старому 
цвинтарі, казали, що нібито 
там поховали його таємно, 
у їх селі Вереміївка. Коли ж 
розкрили могилу, знайшли 
тільки закривавлену виши-
ванку, а самого тіла ніхто 
так і не бачив, через що й іс-
нують різні легенди про те, 
де він подівся і чи лишився 
живий. Також був видат-
ний отаман Холодного яру 
із Полтавського краю Іван 
Савченко-Нагірний, яко-
го, до речі, здали свої. Я не 
прагнув ідеалізувати той 
рух: було багато втрат, не-
обачних чи й підлих жертв. 
Усі живі люди, а отже, ча-
сом слабкі й слабкодухі. 
Тоді багато кому хотілося 
просто вижити, і не всі стояли до кінця за 
ідею. По тому, як зрадили Івана Савченка-
Нагірного, його ув’язнили в Полтавській 
в’язниці й засудили до розстрілу. За день до 
смерті отаманові вдалося передати лист до 
рідних, який розвіює міфи, мовляв, наші по-
встанці боролися лише за свою земельку та 
стріху, тож і близько не було ідеї незалеж-
ності України. Нагірний пише інакше: “Я пі-

шов боротися за свій народ, тому що я мав 
щире, любляче серце. Але врешті я зрозумів, 
що більшість народу це є сіра маса, яка навіть 
не здатна мріяти про свою кращу долю. Тому 
я кладу своє молоде життя за ідею”. 

– У чому, на Вашу думку, причина того, 
що в таких нелегких умовах, ризикуючи 
бути зрадженим своїми, а потім – закато-
ваним більшовиками, маючи шанс померти 
ганебно або й славно на полі бою, та все ж 
померти, наші прадіди самовіддано стояли 
на варті держави, мріяли про свободу і до її 
ніг складали найцінніше? А ми, теперішні, 
маючи всі блага, про які можна лише мрія-
ти, пасивно опускаємо руки і самі віддаємо 
найдорожче окупантам, яким вже не по-
трібна зброя, аби завойовувати… 

Василь Шкляр: Нація нині дуже ослаб-
лена на генному рівні. Її нищили голодом, 
репресіями. Українцем віддавна “не вигідно” 
бути економічно й ідеологічно. Адже люди, 
які позиціонували себе українськими патрі-

отами, ніколи не могли 
зробити серйозну кар’єру, 
і ось так поступово від-
булася девальвація харак-
теру. Коли я спостерігаю 
(через документи тощо) за 
тогочасними характерами 
молодих хлопців, пере-
конуюся – вони цінували 
життя. Але були речі, які 
ставили набагато вище за 
життя: ту ж таки свободу. 
Вони йшли до бою з радіс-
тю і найбільшою доблестю 
вважали якраз смерть у 
бою. Вважалося великою 
ганьбою потрапити в полон 
і бути розстріляним, допи-
таним. Вони знали, які тор-
тури там їх чекають. І ко-
жен вважав, що найліпший 
його вихід – це загинути в 
бою за Україну. І, на жаль, 

після жахливого історичного потопту, який 
пройшовся по нашому народові, таких харак-
терів практично не лишилося. Ви подивіться 
на нашу Верховну Раду, навіть на патріотичні 
сили. Чоловік кинув димову шашку і виправ-
довується: то він не кидав її, то він таки кидав. 
Та скажи ж ти, що я кинув її, і шкодую, що не 
кинув справжню гранату, бо так я боровся за 
Україну. Все одно ж тебе не посадять, у тебе 
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маса імунітетів і в найгіршому, ба навіть фан-
тастичному випадку тобі умовно щось мо-
жуть присудити.  Тобі не загрожує ні смерть, 
ні позбавлення твого майна. Вони ведуть цю 
подвійну гру, а ми спостерігаємо, і хтось із 
них для нас кращий, хтось гірший. Зрештою, 
вони всі, як це мені не гірко казати, практич-
но однакові. І я не знаю, як може ще визріти в 
цьому народі, в цій ослабленій нації якась по-
тужна патріотична сила, яка б зрештою по-
вернула і утвердила справедливість?!. 

– Коли Ви працювали з архівами, чи 
не зазнавали якихось перешкод? А з іншого 
боку, чи складно було відшукувати потріб-
ні документи, які б заповнювали прогалини 
фактажу? 

Василь Шкляр: Тут мені якраз пота-
ланило. Роман Коваль, який на докумен-
тальному рівні опрацьовував цю тематику,  
можна так сказати, поставив основні орієн-
тири. Тобто він уже озвучив назви головних 
документів, зокрема справ “Ліс”, “Щирі”, 
“Заповіт” – такими були основні чекістські 
розробки. Слава Богу, тоді, коли я працю-
вав над цими документами, архів СБУ очо-
лював дуже славний молодий історик Воло-
димир В’ятрович, до речі, звільнений зараз 
із цієї посади. Він просто ввімкнув мені зе-
лене світло, і я мав усі можливості доступу 
до матеріалів саме того часу. 

– Наприкінці минулого року україн-
ський літературний світ струснула поява 
одразу трьох історичних книг високого ґа-
тунку: Оксани Забужко “Музей покинутих 
секретів”, Ваш “Чорний Ворон” і дебютна 
збірка оповідань Юрія Камаєва “Мед з ді-
калоном”. Це просто так співпало, чи знак 
того, що назріла потреба говорити на цю 
замовчувану тему, відновлювати історич-
ну справедливість через літературу, якщо 
вже інакше поки що не можемо? 

Василь Шкляр: На те, що ми повертаємо-
ся в історію, впливає два важливих фактори. 
Перший той, що насправді немає серйозних 
книжок історичної тематики –  достовірних і 
таких, що відповідають саме нашій патріотич-
ній ідеології. Їх і не було, не могло бути рані-
ше, коли люди творили в умовах колоніальної 
залежності. А другий фактор,  я гадаю, той, 
що наша сучасність настільки абсурдна че-
рез політиканство, злодійство, яке творить-
ся в нас на очах, коли в народу забрали все... 

Мало того, що обібрали до нитки, – забрали 
в нього всі надбання, які творили цілі поко-
ління. Багато українських письменників і не 
бачать якихось серйозних тем, тому що саме 
життя абсурдистське й ірреальне. Ми живе-
мо в якомусь такому безглуздому світі, що 

на його основі писати безглуздо. А факт, що 
потроху починають звертатися до серйозних 
тем, свідчить про  акумулювання нових ідей. 
Як у літературі вони нагромаджуються, так 
само мусять рано чи пізно сконденсуватися 
і в суспільному житті. Можливо, тоді пробу-
диться щось у людях, а далі вони витворять 
силу, яка покладе край безглуздю і відновить 
справедливість. Цей процес, звичайно, трива-
лий і болісний, тому що такі речі не робляться 
воднораз і швидко. 

– То Ви вважаєте запорукою розвитку 
схему, коли пропозиція породжує попит, а 
не навпаки? Інтелектуальна еліта має про-
грамувати суспільство своїми працями? 

Василь Шкляр: Звичайно, треба потро-
ху робити кожному з нас, хто що може на 
своєму місці, бо для якихось радикальних 
дій ми ще не готові. Наша країна штучно 
розділена на Захід і Схід. Я все-таки спо-
діваюся, що Донбас колись прокинеться. 
Адже ті люди – зрусифіковані нащадки 
колишніх героїв-повстанців, які втікали на 
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Донбас, приказуючи, що “під землею” не шу-
катимуть. І все це десь на генному рівні пови-
нно прокинутися. А наші Схід і Південь: люди 
там більш пасіонарні, войовничіші у своїх 
психологічних глибинах, порівняно із захід-
няками. І от коли вже цей край заговорить і 
прокинеться, тоді процес буде незворотнім. 

– Як на Вашу думку, поява “Чорного Во-
рона” залишить Вас улюбленцем читаючої 
публіки? Чи отримає книга статус бестсе-
лера, як Ваші попередні романи?

Василь Шкляр: Статус бестселера ви-
значає наклад книжки, зацікавленість нею 
читача. За цими показниками вона вже давно 
перебрела рівень українського бестселера: 
вийшла в двох видавництвах, і “Клуб сімейно-
го дозвілля” вже додруковує наклади. Я ра-
дий, що книжка на Сході викликає не меншу 
зацікавленість, ніж у Галичині. Я найбільше 
листів отримую, як не дивно, із Харкова, До-
нецька, Луганська, Бердянська, де люди мені 
кажуть: “Ви перевернули свідомість, зробили 
для мене відкриття!”. Так пишуть люди ро-
сійськомовні, про яких думалося, що вони 
взагалі не сприймуть цей текст. Він багато в 
чому жорсткий, зачіпає тонкі струни міжна-
ціональних взаємин. Але бачу, що, за окреми-
ми винятками, це не так. Народ сприймає твір 
досить серйозно, і це знову мені подає надію 
на те, про що говорив раніше: коли проки-

неться Схід, от тоді вже буде Україна наза-
вжди сама собою.

Стосовно планів на майбутнє Василь 
Шкляр повідав, що сага про Чорного Ворона 
вичерпала себе, — сказати про цього персо-
нажа йому більше нічого. Однак, збираючи 
історичну хроніку для роману, він натрапляв 
на такі факти з життя повстанської армії, 
які можуть надихнути на написання інших 
творів цієї тематики. Зокрема, його врази-
ла доля жінок в часи холодноярських подій. 
Дівчата сміливо, пліч-о-пліч з чоловіками, 
стояли на смерть за волю народу. Збентежи-
ли творчу уяву письменника документи, де 
йдеться про 16-літню отаманшу Марусю, чиє 
справжнє ім’я Олександра Соколовська. Піс-
ля того як протягом року загинуло її четверо 
братів-повстанців, дівчина-гімназистка сама 
очолила загін із тисячі козаків. Донині ніхто 
не знає, чи вона загинула в боях, чи, тікаючи 
від розправи, розчинилася в еміграції. Пись-
менник прагне розшукати “кінці” цієї історії, 
родичів Саші, і, хтозна, можливо, так наро-
диться канва наступного історичного роману. 
Полтавські ж читачі, довгоочікувана зустріч 
яких із улюбленим автором відбулася 28 трав-
ня 2010 року в Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В. Г. Коро-
ленка, стоячи аплодували митцеві-патріотові 
і, безумовно, із нетерпінням чекатимуть його 
нових художніх надбань.
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Книга пропонує систематизований за рубриками виклад змісту 
“Альманаху Полтавського державного педагогічного університету 
«Рідний край»”, презентованого читачам протягом першого десяти-
ліття виходу видання у світ – 1999–2009 років. За цей час в альманасі 
було опубліковано близько 800 різного роду повідомлень, які належать 
перу майже півтисячі кореспондентів – письменників, учених, громад-
ських діячів, краєзнавців, учителів, творчої молоді. 

Тематичний аналіз дописів засвідчує концептуальну спадкоємність 
відомого сучасного часопису стосовно його історичного попередника – 
полтавського тижневика “Рідний Край” (1905–1916), започатковано-
го М. Дмитрієвим, Г. Григоренком, Панасом Мирним і тривалий час ре-
дагованого Оленою Пчілкою, що виявляється, зокрема, через широкий 
інформаційно-змістовий діапазон, увагу до національно-культурного, 
суспільно-громадського, науково-дослідницького гуманітарного про-
стору України й увиразнюється актуальністю порушених проблем, а 
також високою ідейною та фаховою самовимогливістю редакційного 
колективу.

Для науковців, культурно-мистецьких і громадських діячів, журна-
лістів, краєзнавців, учителів, студентів, бібліотечних працівників.

Альманах Полтавського державного педагогічного університету 
“Рідний край”: Систематичний покажчик змісту. 1999–2009
/ Укладання і передмова  Галини Білик. – Видання 2-е, доповнене.
– Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2009. – 120 с. 
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19–20 травня 2010 року  в Полтавському 
національному педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїн-
ська науково-практична конференція “Зару-
біжні письменники і Україна”. Організатори 

конференції – ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України, Київський національний університет 
імені Т. Г. Шевченка, Національний педагогіч-
ний університет імені М. П. Драгоманова, Го-
ловне управління освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації, Управлін-
ня культури Полтавського міськвиконкому, 
Полтавський обласний інститут післяди-
пломної педагогічної освіти імені М. В. Ост-
роградського.

На конференцію зібралися провідні нау-
ковці з вишів Києва, Сімферополя, Горлівки, 
Донецька, Кам’янця-Подільського, Дрогоби-
ча. Також прибули гості з Польщі.

У роботі конференції взяли участь рек-
тор ПНПУ професор М. І. Степаненко,  за-
ступник начальника Головного управління 
освіти  і науки Полтавської обласної держав-
ної адміністрації П. Г. Шемет, ректор ПОІП-
ПО імені М. В. Остроградського В. В. Зелюк, 
методист методичного кабінету Управління 
освіти Полтавського  міськвиконкому Н. М. 
Горбаньова, учителі шкіл міста Полтави та 
області, студенти,  магістранти, аспіранти.

На пленарному засіданні з доповідями 
виступили доктор філологічних наук, профе-
сор М. К. Наєнко (Київ), доктор філологічних 
наук, професор О. М. Ніколенко (Полтава), 
доктор педагогічних наук, професор О. О. Іса-
єва (Київ), доктор педагогічних наук, доцент 
Ж. В. Клименко (Київ), кандидат філологіч-
них наук, доцент О. В. Орлова (Полтава).

Обговорення важливих літературознав-
чих проблем, пов’язаних із темою конфе-
ренції, продовжилося на засіданнях секцій 
“Зарубіжні письменники і Полтавщина”, 
“Українська тема у творчості зарубіжних 
письменників”, “Українські сторінки біо-
графії письменників”, “Рецепція творчості 
митців у  різних національних літературах”, 
“Типологічні й генетичні зв’язки творчості 
зарубіжних та українських письменників”.

У рамках конференції відбулася пре-
зентація художньої книги провідного укра-
їнського літературознавця й письменника 
М. К. Наєнка “Отець Антоній” – “Фауст”.

Учасники та гості конференції з цікавіс-
тю переглянули виставу Полтавського облас-
ного драматичного театру імені М. В. Гоголя 
“В гостях у Гоголя” та відвідали екскурсію 
“Літературна Полтава”. 

За матеріалами конференції підготовле-
но до друку збірник наукових статей.

Людмила Чередник

“ЗАРУБІЖНІ ПИСЬМЕННИКИ І УКРАЇНА”: 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧЕ ЗІБРАННЯ В ПОЛТАВІ
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АЗАРОВА Лариса – доктор філологічних 
наук, професор, завідувач кафедри мово-
знавства Вінницького національного техніч-
ного університету.

БІЛИК Галина – старший викладач ка-
федри української літератури Полтавського 
національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка.

ВОКАЛЬЧУК Галина – доктор філоло-
гічних наук, доцент кафедри української 
філології Національного університету “Ост-
розька академія”.

ГАРАН Олена – поетка, член Національ-
ної спілки письменників України, очільниця 
Полтавської обласної організації НСПУ.

ДЕЙНЕГА Олеся – учениця 11 класу 
ЗОШ № 3 міста Карлівки Полтавської облас-
ті, учасниця МАН України.

ДИЧКО Іван – кандидат фізико-
математичних наук, поет, критик, член Пол-
тавської спілки літераторів.

ДІПТАН Ірина – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії України Пол-
тавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка.

ЖМАЙЛО Сергій – старший викладач 
кафедри музики Полтавського національно-
го педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка.

ЖОВНІР Наталія – журналістка
(м. Полтава).

ЗАДОРОЖНА Олена – журналістка
(м. Полтава).

ЗЕЛІК Оксана – асистент кафедри укра-
їнської літератури Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка.

КОВАЛЬ Людмила – кандидат філоло-
гічних наук, доцент кафедри української 
мови й загального мовознавства Вінницького 
державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського.

КОЛКУТІНА Вікторія – кандидат філо-
логічних наук, доцент кафедри української 
та зарубіжної літератури Південноукраїн-
ського національного педагогічного універ-
ситету імені К. Д. Ушинського.

КОТУХ Наталія – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри української мови Пол-
тавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка.

КОЧЕРГА Світлана – кандидат філоло-
гічних наук, доцент РВНЗ “Кримський гума-
нітарний університет” (м. Ялта), докторант 
кафедри теорії літератури та зарубіжної лі-
тератури Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки. 

КУЗЬМЕНКО Наталія – учениця 9 класу 
Вовчицького ліцею імені В. Ф. Мицика Лу-
бенської районної ради Полтавської області, 
учасниця МАН України.

КУШНІРОВА Тетяна – кандидат фі-
лологічних наук, докторант кафедри за-
рубіжної літератури Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка.

ЛЕНСЬКА Світлана – кандидат філоло-
гічних наук, доцент кафедри української лі-
тератури Полтавського національного педа-
гогічного університету імені В. Г. Короленка.

ЛЕПКО Ганна – асистент кафедри мо-
вознавства Вінницького національного тех-
нічного університету, здобувач Інституту 
української мови НАН України.

ЛИСЕНКО Леся – аспірантка Інституту 
журналістики Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

ЛУЧИЦЬКА Марина – магістр англій-
ської філології, аспірантка кафедри укра-
їнської літератури Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 

ЛУНЬОВА Тетяна – кандидат філологіч-
них наук (м. Полтава).

НАШІ АВТОРИ
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МАЛЯРЕНКО Олена – студентка 3 курсу 
факультету філології та журналістики Пол-
тавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка.

МІНІЧ Лариса – викладач кафедри укра-
їнської мови Національного університету 
“Острозька академія”.

НАЄНКО Михайло – доктор філологіч-
них наук, професор кафедри теорії літерату-
ри і компаративістики Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка.

НІКОЛЕНКО Ольга – доктор філоло-
гічних наук, професор, завідувач кафедри 
зарубіжної літератури Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка.

ОГОЛЕВЕЦЬ Анна – кандидат філоло-
гічних наук, мовознавець (м. Полтава).

ОДАРЕНКО Сергій – студент 4 курсу 
факультету філології та журналістики Пол-
тавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка.

ОКАРА Андрій – кандидат юридичних 
наук, політолог, публіцист, директор Центру 
східноєвропейських досліджень (м. Москва).

ОЛІЙНИК-ЛОКАЙ Маргарита – сту-
дентка 4 курсу заочного відділення факуль-
тету філології та журналістики Полтавсько-
го національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка.

ОЛЬХОВСЬКА Людмила – провід-
ний науковий співробітник Полтавського 
літературно-меморіального музею Володи-
мира Короленка.

ОРЛОВА Ольга – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри зарубіжної літератури 
Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка.

ПЕРЕПЕЛЯК Іван – поет, прозаїк, дра-
матург, член Національної Спілки письмен-
ників України, очільник Харківської облас-
ної організації НСПУ.

РЕВЕГУК Віктор – кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії України Пол-
тавського національного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка.

РЯБЧУК Микола – письменник, критик, 
публіцист, політолог, старший науковий спів-
робітник Українського центру культурних 
досліджень, Центру європейських гуманітар-
них досліджень Національного університету 
“Києво-Могилянська Академія”.

СВАЛОВА Марина – асистент кафедри 
української літератури Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка.

СЕЛЕЦЬКИЙ Микола – журналіст, член 
Національної спілки журналістів України 
(м. Полтава).

СНАРСЬКА (ДІДИК) Інна – поетка, 
журналістка, редактор телебачення Полтав-
ської обласної державної телерадіокомпанії 
“Лтава”. Член Спілки письменників Білорусі, 
Національної спілки письменників України, 
Національної спілки журналістів України.

СТЕПАНЕНКО Микола – доктор філо-
логічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови, ректор Полтавського на-
ціонального педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка.

СТЕПАНЕНКО Ніна – кандидат філо-
логічних наук, доцент кафедри філологічних 
дисциплін Полтавського національного педа-
гогічного університету імені В. Г. Короленка.

СТОРОЖЕНКО Павло – журналіст, 
письменник, лауреат республіканської літе-
ратурної премії імені Олександра Ковіньки 
(м. Полтава).

ТЕРЕН Тетяна – журналістка, авторка і 
ведуча програми “Книжковий кошик” на те-
леканалі “АТВК–Харків”.

ЧЕРЕДНИК Людмила – кандидат філоло-
гічних наук, доцент кафедри зарубіжної літе-
ратури Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В. Г. Короленка.

ШЕБЕЛІСТ Сергій – асистент кафедри 
загального і слов’янського мовознавства та 
журналістики Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка.

ШКУРКА Михайло – кандидат еконо-
мічних наук, мистецтвознавець, публіцист 
(м. Київ).
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