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Â³ä ðåäàêö³éíî¿ ðàäè

Âåëüìèøàíîâíèé äðóæå-÷èòàëüíèêó!

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíî-äåìîêðàòè÷íèé ÷àñîïèñ 
“Ð³äíèé Êðàé” (1905–1916), ³äåéíèì ñïàäêîºìöåì ÿêîãî áà÷èòü ñåáå íàø àëüìàíàõ, 
çà íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèõ ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèí ïðîòðèìàâñÿ 
â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ 11 ðîê³â – àæ äî ïîâíîãî çëàìó âñ³õ çàñàä ³ñòîðè÷íîãî 
áóòòÿ â ïåð³îä Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âèäàííÿì “ì³æ äâîõ ðåâîëþö³é” ñïðàâåäëèâî 
áóäå íàçâàòè öþ “ïåðøó ëàñò³âêó” â³ò÷èçíÿíî¿ ïðåñè, é âîíî ÷³òêî òðèìàëîñÿ ðàç 
îáðàíî¿ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íî¿ ë³í³¿, íå íàäòî ïðîñòî¿ â óòâåðäæåíí³ â êîíòåêñò³ 
îêðåñëåíèõ ³äåîëîã³÷íèõ ï³ê³â ³ç ¿õíüîþ âèðàçíîþ ³ìïåðñüêîþ ðåàêö³éí³ñòþ. 

“Ð³äíèé êðàé” â³äðîäæåíèé âèõîäèòü óæå 13-é ³, ñïîä³âàºìîñÿ, íå îñòàíí³é ð³ê. Ìè 
òàêîæ ïîñòàëè íà õâèë³ íàö³îíàëüíîãî ðåíåñàíñó, çàçíàëè äóõîâíîãî ï³äíåñåííÿ, äîëàëè 
òðóäíîù³ åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó, à íèí³ – ï³ñëÿ 20 ðîê³â óêðà¿íñüêî¿ Íåçàëåæíîñò³ – 
õî÷åìî âïåâíåíî äèâèòèñÿ â ìàéáóòíº ³ öüîãî ùèðî ïðàãíåìî äëÿ âñüîãî íàøîãî ëþäó. 

ßê ³ æóðíàë-ïîïåðåäíèê, ìè ñâ³äîìî âîë³ºìî âåñòè ä³àëîã ³ç ÷èòà÷àìè – ïðèõèëüíèìè 
³ äîê³ðëèâèìè. É îñíîâíèì ïèòàííÿì, ÿêå ùîðàçó âèíîñèìî íà “îáãîâîðåííÿ”, éîìó 
ï³äïîðÿäêîâóþ÷è äîá³ð ïóáë³êîâàíèõ ìàòåð³àë³â, áà÷èìî äàâíî îêðåñëåíå ïîëòàâñüêèì 
òèæíåâèêîì: “Ùî ïîòð³áíî äëÿ íàøîãî íàðîäó?..” Â³äïîâ³äü òàê ñàìî äàºìî ñëîâàìè 
îäíîãî ç ïðåäòå÷ óêðà¿íñüêîãî æóðíàë³çìó, ïåðøîãî ðåäàêòîðà “Ð³äíîãî Êðàþ” àäâîêàòà 
Ìèêîëè Äìèòð³ºâà: “äîáðà ³ âîë³”, âåðíóòè íàðîäîâ³ ³íòåë³ãåíö³þ ³ çàáåçïå÷èòè 
“íàö³îíàëüíå â³äðîäæåííÿ ëþäíîñòè íàøîãî êðàþ…” (ç ëèñòà äî Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1905 ð.).

Ñüîãîäí³ æèâåìî â äîáó ò. çâ. “ïîñòìîäåðí³çìó”. Áåç áóäü-ÿêîãî óïåðåäæåííÿ 
ñêàæåìî, ùî é ñàì³ øóêàºìî â íüîìó ³äåþ, ñòèëü, ðÿò³âíå åïîõàëüíå êîëî ÿê ñïîä³âàíèé 
ðåçóëüòàò ïðîãðåñèâíîãî òèïó ìèñëåííÿ, à çíàõîäèìî – àãîí³þ ô³ëîñîô³¿ òà ìîðàë³, 
êîëè Áîã ìîâáè é “íå ïîìåð”, àëå ñòàâ “ãðîøåì” ó ñóö³ëüí³é áëàçåíàä³. À âò³ì, ìóñèìî 
ïåðåæèòè é öå... 

Òîìó – ùî æ ïîòð³áíî óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³?
Ïîçèö³ÿ íàøîãî ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îãî êîëåêòèâó òâåðäà: ºäíîñò³, ã³äíîñò³ 

é ñàìîïîâàãè, çð³ëîãî ðîçóìó, âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó, ïàòð³îòèçìó. Óïåâíåíî 
ñò³éìî íà ð³äíîìó ïîë³, âì³ëî ãîñïîäàðþéìî ó ñâî¿é õàò³, ö³íóéìî ãîëîñ äóø³ – ìîâó. 
Ïàì’ÿòàéìî, ùî ï³ñëÿ îá³öÿíîãî ÷óæèíöåì ðàþ – “íà âñ³õ ÿçèêàõ âñå ìîâ÷èòü”. ² í³áèòî 
…“áëàãîäåíñòâóº”. 

Òàê, ìè âàæêî âñòàºìî ç êîë³í, áî ô³çè÷íî é ïñèõîëîã³÷íî âèñíàæåíà íàö³ÿ – 
ãåíîöèäîì ðåïðåñ³é, ãîëîäó, îòðóéíîãî ³ìïåðñüêî-êîìóí³ñòè÷íîãî äóõó, â³éíàìè, 
×îðíîáèëåì, àëå íå äîïóñò³ìî æîäíèõ ñóìí³â³â ó íàø³é “³ñòîðè÷íîñò³”! Ìàºìî Óêðà¿íó: 
â³÷íó ³ áëàãîäàòíó çåìëþ, ÿêà çäàòíà îçäîðîâèòè ³ íàñíàæèòè, àáè ò³ëüêè äóøà íå 
áóëà ìåðòâîþ. Áîã äàâ Óêðà¿í³ âîëþ – íå âòðàòüìî öüîãî íåíà÷åáòî ìàëîãî, à íàñïðàâä³ 
íàéãîëîâí³øîãî çà âñ³ ÷àñè çäîáóòêó.

 
Ãàëèíà Á²ËÈÊ,

â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð “Ð³äíîãî êðàþ”
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Л юдмила ТАРАН – сучасна українська поетка, прозаїк, лі-
тературознавець, журналістка, член АУП, НСПУ з 1984 

року.
Народилася 2 березня 1954 року в смт. Гребінки Васильків-

ського району Київської області. Закінчила філологічний фа-
культет Київського державного університету імені Т. Г. Шев-
ченка. Працювала вчителем в одній зі шкіл м. Києва, провідним 
науковим працівником Київського літературно-меморіального 
музею Максима Рильського, керівником прес-центру НаУКМА, 
редактором відділу часопису “Українська культура”, оглядачем 
газети “Вечірній Київ”, старшим науковим працівником Укра-
їнського центру культурних досліджень при Міністерстві куль-
тури України.

Як митець слова дебютувала в шкільному віці. Нині у твор-
чому набутку має близько двадцяти книжкових видань: це збір-
ки поезій “Глибоке листя” (1982), “Офорти” (1985), “Крокви” 
(1990), “Оборона душі” (1994), “Колекція коханок” (2002), 
“Книга перевтілень” (2004); мала і велика проза “Ніжний ске-
лет у шафі” (2006), “Любовні мандрівки” (2007), “Дзеркало 

Єдинорога” (2009), “Артеміда з ланню та інші новели” (2010); книги статей та інтерв’ю “Енергія 
пошуку” (1988), “Гороскоп на вчора і на завтра” (1995), “Жінка і чоловік: долаючи стереотипи” 
(2002) та ін.; а також численні публікації в літературній періодиці, альманахах, антологіях. Твори 
письменниці перекладалися англійською, литовською, польською, російською мовами. 

Людмила Таран – лауреат премій імені О. Білецького (1996), імені Василя Мисика (1996), імені 
Євгена Плужника (2005) та ін., нагороджена Орденом Св. Великомучениці Варвари.

СНІГ
                                Анатолію Стріляному

У місті –  
      завжди стомлений, старий,
Ногами замордований, автами. 
Лише допоки у повітрі – молодий,
Безгрішний сніг.

Безгрішний сніг невтішного дитинства,
Де прожилки невидимі життя 
Прикриті непорочно білизною.
Коли ж це я 
                                    її потолочив?

Немов сумні голонасінні діви,
Мої літа зістарились, і я
Поволі углибаю у сніги,
Яких уже насипало по плечі. 

*  *  *
Ми їхали по небу між снігів.
Меланхолійні вівці підіймали
Свої невинні очі і брели
Отарою до другого пришестя.

Тут зовсім інший час: його немає.
І чорним перепаленим піском
Згори здаються пристрасті земні,
Мізерним зерням – звершення людські.

…Чого ж  я хочу знову повернутись
Туди, де глина сокровенна спить,
Де все ще Божий полумінь горить – 
За мить підносячи із праху? 

ШОВКОПРЯД

Коштовний шовк із черева дерев
Вилонюється, ніби за рукою
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Ïîåç³ÿ

Усміхненого фокусника. Поле
Застелене тим шовком золотим.

Хіба тобі я зразу не сказала,
Що дивна я, і дивна моя річ,
І ніч моя інакша, ніж у всіх.
І я насправді зовсім не шовкова.
Але ж і не залізна.
   Шовкопряд.
Я – шовкопряд, який себе зжирає,
І ніжно перетравлює, і з рани
Висотує слова.

*  *  *
Нашарувалися цілі епохи
 в мозкові наших кісток,
Попід язиком і в ямках
 наших очниць:
Живемо – не відаємо
 власних див і власних нещасть.
Пиши на нас хто що хоче –
 а хто прочитає?

Прірва глупоти і глухі,
 наче безвість, уми. 
Ненатлі, зжираємо землю
 всередину себе.
Ані садів, ані видив,
 ані повітря-води,
Ані потопів опісля нас,
 aні трава не рости?

*  *  *
Віяла знаків опівночі
 вкинуті в наші розхристані вікна.
Вранці збирати не скалки, 
 не порох, не світло, не мідь:
Натяки-знаки
 тілами ефірними, ликами,
Жестами напучнявілими, кораблетрощами 
                                                                               долі
 всотались 
                                          в артерії снів.

Видихнути? Розгадати мерців на поверхні
 повеней, поверхів?
Брязкіт мечів,
 ляскіт любовно відрощених батогів
Зовсім безгучні, але
 дістають серцевину.
Наче метеликів, хто нахромив нас на палі?
 Стеклі жаданням, ридаємо в космосі.
Ніч.

З “НОВОЇ  КОЛЕКЦIЇ  КОХАНОК”

*  *  *
Пустотливу і поступливу,
  пестунку долі,
Звабливу і майже без вад –
Ось таку волів би коханку.
Але – не померти на її руках!

Смерть –  непристойна і дика штука.
Від неї завжди смердить.
Підв’язана щелепа, зв’язані ноги…
Випаруватися б,
  спаруватись із янголом,
Поки душа до неба летить.

…В о н  а  прокинеться, 
                                             розімліла зі сну,
Рука поблукає по холодному ложі:
На моїй половині – купка піску
І облудлива посмішка в узголов’ї.

*  *  *
Корона закотилася за трон,
Коли мені ти сіла на коліна.
Ти – богорівна, ти – моя царівна
Тієї миті, тільки-но повстав
Мій скіпетр…

Рояться погляди, клубочаться з усіх
Шпарин і закутків: бояться, що знічев’я
Пів-королівства одпишу тобі.

Я й сам боюся: тільки
                     напишу –
Ти зникнеш, як міраж.

*  *  *
Напівоголена, напів-
 прозора. Золотавий сік
Пучнявіє і викидає
Гарячі брості.
Молоді
Вистрілюють пучками стріли.

Агов!
Гойдає  го-
           ло-
        ву,
Неначе м’ячика на хвилях.
Я ж думав, що уже помер.
Чи я  –  воскрес?
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*  *  *
Коли я обважнiв i заспокоївсь,
Життя жував, як золотий коньяк,
Навiщо ти явилася – мов жарт, 
Як смiх лукавий надi мною?
Я мiг би мрiять... бачити ввi снi...
Але в життi – вважаю божевiллям,
Знущанням, 
  катастрофою, 
        прокляттям
Останню – нероздiлену! – любов.

І ось вона – чи послана iз пекла,
Чи впала iз розколотих небес –
Яка рiзниця? Наче битий пес,
За нею невiдступно волочуся.

Якби менi хто розказав колись...
Історiя – стара. Але зi мною?..
Де лiки,  що лiкують вiд кохання?
Не хочу нi порад, нi лiкарiв...

*  *  *
Сказала ти:  “Мiй милий, прощавай.
Здоровим залишайся i щасливим”.
То це мене – покинула? Мене?!

Ганьби такої не переживу.
Догнати б i...  Ударити? Убити?
Що змiниться? Покинула – вона.

Вона – але не я! Останнє слово –
За нею –  не за мною. 
     Скреготнув
Зубами i розтер цигарку люто

Ногою на асфальті. Що придумать,
Аби вона сьогодні приповзла
Покаятись, виблагувать любовi?

*  *  *
Коли вони здають ключi
Од  позашлюбної постелi –
Тремтить у неї губка нижня
І спiдня одiж молода.

Стара iсторiя. І вiн
Залисини свої  ховає
Пiд  “римський” чубчик. Паралелей
Чимало – греблю хоч гати.

Та вiн би  рикав, аки тигр,
Аби довiдався: на ложе
Це саме
   i  вона приводить
Молодшого за власний грiх.

*  *  *
Зi срiбними, iз молодими
Дзвiночками у голосах,
У косах – квiти, нiжний стан –
Немов струмок сором’язливий.

Солодкi нiжки i хода –
Легка, летюча i пахучий
Жаждивий вiддих їхнiх уст.

Вони – мегерами важкими
Стають у старостi: повзе,
Сопе, немов ковальський мiх,
Неоковирне одоробло.

...Коли б усi ми молодi
До старостi розкошували...
А потiм –  р-раз! – усiм гаплик.

*  *  *
Сентиментальна, мов теля,
Наївна, ніби поетеса,
Моя коханка. Спершу вабить
Ця яло-
                   вичина.

Але щодня і щохвилини –
Вона, що нипає, мов тінь,
Назирці, зазирає в рота?
Амуре, серденько, позбав!

Позбав мене такого дива
Або на віддалі тримай
Її телячу нелукавість,
Її набридливу печаль.
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БІОГРАФІЯ НАРОДУ

Григорові – 80

Читаю Василя Стефаника. 
Читаю й сам себе боюся. 
Ті літери – удари праника! 
Тому я плачу і молюся.

Ізвідкіля слова ці родом? 
Хто плів ті речення цупкі? 
Це – біографія мого народу. 
Рядки – болючі. І сумні!

Читаю Василя Стефаника. 
І Григора дихання чую! 
Він сивим Пслом навік поранений. 
Тут Григір більше не ночує.

Сюди він тільки вечорами 
Й ночами чорними, як ніч, 
Іде! Щоб вигоїти рани. 
Й побуть з минулим віч-на-віч.

Лиш тільки в снах!
                                 А більш – ніде! 
...У хату – бомба!.. Горе... горе! 
Лоша над Пслом собі іде... 
У дзеркалі води ногами вгору.

В мені стоять ті вечори і ночі.
Оце і є та вічність, і та мить... 
А ще – оті чорнющі очі... 
І це вже – не переболить...

                             Йому вісімдесят? 
Невже ж таки? Невже? 
А може, тільки... тільки – вісім? 

І батьків чобіт ногу жме... 
Ще й хтось у небі місяця повісив. 
“Ой, не світи ж ти, місяченьку,
Не світи нікому.
Тільки світи миленькому,
Як іде до-до-о-му...”

...Не розумію ніц! Чому це так?
Над Пслом –
лише луна від праника?!
В цім світі все... Все наопак!
Шукаю Григора
                     в обіймах –
                               Василя Стефаника...

ДВІ ПЕЛЮСТКИ ПАМ’ЯТІ 
ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

І
ЯКБИ

Якби можна було все зітерти, 
Якби можна було... та й було... 
Та коли б на плече іще й руку оперти, 
Те, якого в житті, як на те, – не було,

Отоді б то, можливо, може... і може... 
Отоді б то цвіли в глибочінь небеса, 
Та ніхто вже цьому аж ніяк не поможе, 
Лиш дзумить над кульбабовим цвітом оса.

Над кульбабовим дивом, що соняхом дише, 
Понад макро- і мікро-. Це тепер – все одно! 
Почорнілу сторінку вже ніхто не допише, 
Не пізна таїну про все те, що було...

Як ставало і сталось... і одлебеділо 
Сивим болем, смагою на спраглих вустах, 

Г ригорій БУЛАХ – сучасний український поет, прозаїк, пере-
кладач, член НСПУ з 1982 року. 
Народився 10 квітня 1938 року в с. Піски Лохвицького району 

Полтавської області. Закінчив акторський факультет Київсько-
го інституту театрального мистецтва. Народний артист Укра-
їни. 

Автор збірок віршів “Світанкова зоря” (1979), “Дзвони Со-
фії” (1999); книжок великої і малої прози “Злива” (1982), поезії, 
прози, есе “Нурт” (1998); художньо-документальної повісті (у 
співавторстві з М. Шкілем) “Інтеграл його життя” (2002); пе-
рекладів на словацьку (у співавторстві з О. Булах) “Українська 
поезія 20-х років” (1981) та зі словацької – Д. Крман “Подорож-
ній щоденник” (1999, 2010); упорядник (у співавторстві з М. Не-
врлим, М. Ситником) видань “Катам наперекір” і “Від серця”.
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І як стерпло в одчаї й навік скам’яніло 
На крутих перегонах і довгих верстах.

Лиш оса палить крильця над цвітом,
Де зійшлися печалі навхрест,
Шилом Шилівка зшила всі болі з цим світом,
Обійнявши кульбабовим полум’ям хрест.

Якби можна було все зітерти...

II

ВСЕНЬ

Григір. Свіча. Два томики прози. 
От і все. От і вся моя всень. 
А ще – грудня киплячі морози 
В августійшо-сонячний день.

От і все. Ще, пак, біль у куточках 
Таємничо-вольтерівських вуст. 
А ще – білого снігу сорочка 
І гаптована стрічечка з Хуст.

А іще ж бо, іще – очі пекучі
Й шевелюри посріблена ніч,
Ну, а ще – хвацько звихрений кучер,
Мов підкову хто кинув навстріч.

І ні жодного натяку смерти, 
Тільки воля крута поміж брів, 
Та, яку вже – ні вбити, ні стерти, 
І не треба тут зайвини слів.

Григір. Свіча. Два томики прози. 
От і все. От і вся моя всень. 
П’яте – грудня. Киплячі морози. 
Августійшо-сонячний день.

АПРОБАЦІЯ СЛОВА 

                         За новелою Григора Тютюнника

Я новелу читав своїй мамі Палажці.
То була апробація слова на стерп. 
Мама тихо лежала на теплій лежанці. 
В чорній шибі гойдався тонюсінький серп.

І пливло попід стелею слово, 
Дослухались до нього принишклі боги. 
І життя оберталось в хатині по колу, 
І годинник виклацував наші борги.

Я схилявся над чтивом край високого ліжка, 
Терпло серце моє від Полтавських отав, 
І вітрець леготів, якось млосно і ніжно. 
Я новелу Тютюнника мамі читав.

...Озивався Антін до дружини Палажки, 
Відміряючи кроками відстань до свят –
Від стола до дверей і назад, повз лежанку. 
Рахував по-хазяйськи свій приплід – 
                                                                поросят.

І Антін аж світивсь, загинаючи пальці – 
Наділяв – тому свинку, а тій – кабанця. 
Був худющий такий, мов розп’ятий
                                                         на п’яльцях, 
Та щасливий. Під полу ховав каганця.

А Палажка – цвіла, спозираючи з печі, 
Бо намріяв Антін їй кофтину нову. 
І для сина – штани, і собі щось на плечі: 
– Отепер я, Палажко, – казав, – заживу!

І вже гупав хутенько Антін у світанок.
Морозець під ногами березнево хрумтів, 
Так ішов до хліва, як ішов, було, в танок, 
Бо збулось йому все. Все збулось, що хотів.

Тихий досвіток встав, збагровів над землею. 
Розгорався вогнем в старій грубці кізяк. 
І Палажка цвіла, мов зоря над стернею, 
Бо ж сьогодні щаслива була, як-не-як...

Та в цю мить спотикнувся Антін на порозі, 
Матюкнувся зі зла в три ціпи і в три рала:
– Все! Нема поросят! – зупинивсь впівдорозі,
– Лиш одне із шістьох! Тих... свиня...
                                                                   розірвала...

Він дверима так грюкнув, що шибки 
                                                                 задрижали, 
І, лайнувшись ще раз, на лежанку поліз. 
А з Палажкою враз всі боги заридали 
Й попливли на хатині калюжею сліз.

...І ридало в хатині тепер дві Палажки, 
І новела пливла, і десь дощ ворожив. 
І щось мимрив Антін з поросям на лежанці, 
З тим, останнім, котрого плечем задушив.

Я новелу читав своїй мамі Палажці.
То була апробація слова на стерп.
Мама терпла з плачу на холодній лежанці.
Над могилою Григора – цвів тонюсінький 
                                                                           серп.

Ïîåç³ÿ
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ГРИГОРОВА ХАТА

Двері, як двері, їх в Києві стільки...
А на Раєвського – тільки одні.
Це – не квартира. Це болю зболене стійло!
Боляче? Боляче нині й мені!

Стільки ж разів прочиняв, було, їх: 
Двері. Поріг. Кухня. Прямо – кімната. 
Ну, а лівіше – робітня, як гріх, 
Знову в душі моїй – холоду м’ята...

...Вдома – нікого. Ми в хаті одні лиш,
Й коц той гуцульський, надто вовнистий...
Ми – на підлозі. І це – не відхилиш.
Ми – на підлозі. День був Причисти!

– Нині (сказав) – нам не до чарки... 
Тож почитай... Почитай мою прозу... 
Я ж у цій прозі – аж від початку... 
Й кожного разу – ніби з морозу...

...Потім приходити будуть до хати... 
Ї х  тут – друззяк... Ох! Перебуло!!! 
А на останок – була отут й мати... 
Тільки вже радістю... Ні! Не цвіло...

...День поминальний. Зів’ялий Гончар, –
Знічений зовсім, ніби убитий! 
І не було тут інтриг. І шамоту чвар... 
День – поминальний, болями зритий.

Всі ми пов’язані боляче шворкою. 
Що вона варта? Це – шмат тятиви. 
Всі ми убиті й сумом зашворені –
Ніч поминальна... Й сум у віки...

Що вам про хату? Що вам про Григора? 
Все, що було, було – не до пуття... 
Це – не досьє. Це сконденсована вимова. 
І як все це вбгати в миттєвість життя?

Знаєте... В світі – немає дрібничок. 
В світі занадто... Занадто складніш. 
Впасти у трави й зануритись ничком, 
В трави вп’ястися, але не більш...

В клінч із життям увіходити – грішно... 
Хто вам підкаже? Слово зроніть мені – хто?
Хто вам порадить – Христос, а чи Крішна? 
Вам не порадять ніколи й ніхто.

В трави – вп’ястися! Але... не більшого! 
Стиснути муку поза собою й в собі... 
Як в цій сіризні – сіріше сірішого? 
Трави лягають – лиш при косьбі...

Хтось там і десь там клепле ту косу. 
Дні непорочно красиві й святі. 
Хтось, може, вишиє білу сорочку, 
Хтось, може, й вишиє... та не тобі....

Двері, як двері. Їх в Києві стільки...
А на Раєвського – тільки одні!
Це – не квартира. Це болю зболене стійло!
Боляче нині! Боляче вам, і мені!

Презентація книги Гр. Тютюнника в ПНПУ імені В. Г. Короленка.
Грудень, 2011 р.
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* * *
Я оплачу твій плач,
Я компенсую сум.
А ти мене пробач –
То я так хрест несу.
А ти лиш зрозумій.
Мабуть, така ціна:
Коли я сам не свій,
Тоді ти теж одна.
Мабуть, такий закон
Не вартості, а змін.
І лиш на склі ікон
Одразу мати й син.
Я оплачу твій сум,
Я компенсую плач.
Я далі хрест несу.
Пробач.

РАЙ БУДЕ...

Рай буде твоїм!
І стіни молитися
Будуть
За нього
Всю ніч...
Загублені храми в руїнах...
Ти здіймеш до неба
Оновлений німб,
Запечені кров’ю...
...коліна.
І рай розпливеться
Й на землю впаде.
Ти мріяв про нього – 
То й маєш.

Молися і дякуй,
Що кожен свій день
Ти раєм тепер називаєш!

ТОБІ ВИЩЕ

Розкидаєш вбрання по чужих темно-сірих
                                кутках

І, неначе вдова, знов голосиш про листя 
  осінь.

Окуляри прикольні, захищають надійно твій 
страх.

Окуляри чужі, як і ти, – запозичена зовсім.
Не своя, не така, не ребро.
Запікає палітра малюнки.
Ти не чуєш тепер. Знов агов?
Ти не хочеш несправжніх стосунків.
Ще не час або вже не формат.
І на сукнях твоїх витанцьовують миші.
Ферамони з вином розмішали п’янкий 

аромат.
Третій поверх... Його...
А тобі?.. Тобі – вище!..

…НА ОБІЙМИ

Світи й далі їм, 
Йди попереду.
Йди попереду,
Вище й вище!
Тобі раді ще,
Тобі заздрять ще,
Кладовищем стає горище!
Вміщуй сповіді,

О       лександр КОЗИНЕЦЬ – поет, прозаїк, музикант, ав-
тор літературно-мистецьких проектів “Щоденник” та 

“Re: make щоденник”, літературно-екологічного проекту 
“ПРОдайте їсти”.

Народився 24 серпня 1988 року в місті Лубнах на Полтав-
щині. Закінчив Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова, нині навчається в аспірантурі. Живе і 
працює в Києві.

Має книгу віршів “Чай з холодним дощем” (Київ, 2008). 
Публікувався в колективних збірках “Віршограй” (Миргород, 
2005), “Відлуння Чорнобиля” (Полтава, 2006), “Собори душ 
своїх бережіть” (Полтава, 2007), “Хай все буде так” (Київ, 
2007), “Дніпрові хвилі” (Київ, 2009), “Келих імпульсів” 
(Київ, 2009), “Дивовижність”, (Київ, 2010), “Копі-паст 
reality” (Київ, 2011), “Протуберанці слова”, (Київ, 2011), 
“Urbis et Vicus” (“Місто і село”, Канів, 2011); у літератур-

них журналах та альманахах “Холодний Яр” (Черкаси, 2007), “Дніпро” (Київ, 2010), “Склянка 
часу” (Канів, 2011), “Літіум” (Хмельницький, 2011), “Філео+Логос” (Житомир, 2011), ін.; у газе-
тах “Коло”, “Лубенщина”, “Молодь Посулля”, “Освіта”, “Освіта України”, “Педагогічні кадри”, 
“Єдність”, “Друг читача”.  Лауреат низки літературно-мистецьких конкурсів, відзначений дипло-
мами та преміями.
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Сортуй спогади,
Хочеш – в віршах,
Або в есеях.
Вони – митарі
(Дехто – вільний ще),
Купці, наймані, фарисеї.
Сталась похибка,
Просто похапцем
Світ вони відкривали
З нутрощів…
Зуби білі в них,
Чорна – посмішка.
(Не все зовнішнє 
Таке й внутрішньо).
Світи й далі їм,
Вони зміняться:
Взріють світло –
Значить, дійде…
У любові лиш
Світ розкриється,
Змінить нутрощі
На обійми.

ОЧІ КОЛЬОРУ ON-LINE

Інформація
Репутація
Власні судження
Власні бачення
Енергетика
Все під кодами
Зона доступу  
Крізь синтетику
Доторкнутися
Щоб зв’язатися
Біполярністю
Біовласністю
Розпливається
Балансується
Очі з’єднання
Інформація
Колір враження
Безперервності
Від минулого 
До сучасності
А майбутнього
Лиш утворення
Що породжене
Самоздатністю
Імовірності
Збігобставини
Власні палиці
Між колесами
Коди доступу
Інформація

Світ наповнений
Антитезами

ДЕРЕВ’ЯНЕ ЛИСТЯ

Різні кольори, різне ремесло.
Дерев’яне листя в дерев’яних снах.
Чи наснилось нам, чи таки було.
Осінь залишає заспані міста.
В’язні таборів і раби “чужих”
На коліна впали, втупившись в екран.
Дерев’яне листя під ногами в них…
“Завтра дощ зі снігом”.
Підпис: УНІАН.

ЯН…

Старі підсвічники і очі чорні.
Крізь каву й темряву,
Крізь дим кальяну…
Ти любиш сандвічі,
Ти любиш посмішки,
І хтось тебе ще кличе Яном.
Чому це “Яном?”
Бо “Я” у тебе 
Вже досить сильне,
Але безформне.
Ти любиш сандвічі,
Не любиш плями,
Не любиш плями 
Від кока-коли.
Свічки в підсвічниках
Біло-червоні.
Це не побачення:
Це просто зустріч.
Зелений чай…
Можна з мелісою.
Можна з ромашкою,
Якщо це зручно.
Ми поговоримо 
Про те, що хочеться.
Про те, що знаємо,
Аби підтвердить.
Життя як випічка,
Життя як цегла:
Лиш обпікаючись,
Вона затвердне.

КАЖИ ЙОМУ

Кажи йому
Я зрозумію
Йому кажи
Я
Все
Йому
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Кажи йому
Бо я вже чув це
Йому йому
А не мені
Я все
Він теж
Йому 
Кажи
Що все
Він теж хай скаже
Все 
Тобі

Я вислухаю вас обох

МАЙЖЕ МАТЕМАТИКА…

На сьогодні це три. Навіть з мінусом.
Будеш знати – тоді й поговоримо…
Не оцінюють віру та віруси.
Їх то знищують, то повторюють.
І чомусь забагато виразності,
А замало тебе в красномовності.
Говорив більше я. Ти образилась
На мій почерк і прояв тактовності.
А давай, може, просто помовчимо,
Ні до чого тепер не торкаючись?
Хтось курчаток рахує по осені…
Ми – уроки, в яких щось дізналися.
Може, завтра й четвірку отримаєш…
Так багато за ніч можна вивчити!
Ти про що? Я тебе не затримую.
І не треба на сон мені зичити…
Хто сказав, що я сам? Хіба бідкаюсь?
Що моє, те від мене не дінеться!
Говорю ж, коли знатимеш відповідь, –
Тоді й прийдеш до мене, відміннице!

МА

Занадто відповідальний
І трохи занудний ма
Я не в пальто ну чесно
Вийшов у теплій куртці
Увечері буду пізно
Справжня тепер зима
А я недолюблюю сніг
Особливо коли в маршрутці
Ще не люблю Новий рік
Причину ти знаєш ма
Бо мій Дід Мороз
Був у дитинстві не татом
Я хліба куплю…
Ти плакала не дарма

…і масло і цукор
Не треба йому дорікати
Вечеряй сідай не чекай
З’їв кашу і рибу
Кажу ж не голодний
От візьме і прийде на чай
Я просто для цього
зробив кілька кроків
Ну що-що узяв подзвонив
Як бачиш я зовсім не гордий
Та як він… Нормально
Нас теж привітав
Просив передати
З Новим ненаРоком…

* * * 
Іди на червоний
Червоний любов
Не бійся машин
В кохання є ангел
Іди на любов
Біжи на любов
Він теж на червоний
Тобі йде назустріч
На жовтий зважай
Жовтий то знак
Який тобі вкаже
Напрямок руху
Зелений це зустріч
На нього йдуть всі
Бо більшість свідомо
Бояться любові
Іди на любов
Не слухай отих
Хто поки готовий
Не більш ніж на зустріч

* * *
Ти заховаєш його в чоло
Він заховає тебе в чоло_віка
Вечір повільно пливе човном
Добре що місто човнові втіха
Ти приховаєш своє чуття
Він приховає свою чуттєвість
Досі цікавишся де він як
Не розуміючи хто він для тебе
В жмені тримаєш два кол_оски
Він себе стримує коло тебе
Досі цікавишся де він з ким
Брешеш про наміри та потреби
Ти заховаєш його в слова
Він розкодує тебе слова_ми
Ти приховала чолом жнива
Зерна ж посипались рукавами
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У  вишневому садку розкошує хлопчик. Очі 
з іскорками сонця, тепло-карі, губи, руки, 

сорочечка перемазані вишневим соком... Він у 
тому віці, коли все навкруг сповнене таємниці 
і музики. Ось нариває вишень у пелену, сідає в 
гарячу, терпку траву. Такий вираз втіхи та за-
чудування лежить, мабуть, на лицях янголів, 
коли ті пробують перші плоди у райському 
закутку.

– Савко-о! Са-авко-о-о! 
Стрепенувся, схопився на ноги. Тільки 

хто ж то його гукає? І голос ніби не мамин... 
Розсипалися вишні, вдарили кривавим зой-
ком та й закотилися у високу траву.

Чи так кличе смерть? Ось вона виймає фо-
тоапарат і, хапаючись, робить знімки... Раз, 
удруге, втретє…

Звуки реквієму.
У кадрі – усміхнене, по-дитячому лукаве 

обличчя, і кілька вишень у кулачці, піднесе-
них до рота.

– Савко!
Стара жовта фотографія шалено кру-

титься, забрана вихором, усе маліючи на чор-
ному тлі.

Білі сніги занесли село. Валують собаки. 
Вітер порощить снігом по шибках.

У хаті, на холодній половині, брат із се-
строю рубають дрова. Дівча, закутане в грубу 

хустку, сидить навколішки, подаючи напиля-
ні обаполи.

Парубок махає сокирою безперестанку – 
росте гора сліпучих трісок.

Раптом... Він не розуміє, що сталося: в 
руках залишається саме топорище, а лезо, 
сприснувши, впивається в коліно сестри.

Мати кладе різак до рани, шепоче молит-
ву. Поруч – наляканим звірятком – Савка. Він 
торкає сестру за руку:

– Христино! Скоро татко приїде... Він 
пряників при везе – півниками, і я тобі ще й 
свого віддам. Не плач...

Мати рвучко скидає голову. Лице її роз-
ривається на нерівні шматки муки:

– Аякже, привезе... Коли б хоч голову 
привіз. 

Відвертається до вікна, ковтаючи сльози, 
потім невидюче озирається по хаті. Крізь сиву 
пелену – неве ликий хатній достаток, лиш об-
рази виділяються ба гатством та ошатністю.

– Дмитре! Позачиняй там усе надворі, 
смеркається вже.

А під вікнами шум саней, голоси. Входить 
батько, Трохим Іванович, зі старшим сином 
Іваном.

– О, а що тут таке? Дострибалась дівка!
– Побійся Бога, Трохиме. Дрова з Ми-

тьою рубали. Аж до чашечки...
Батько гріє руки, оглядає рану.

Г алина ГАРМАШ – поетка, прозаїк, член НСПУ з 2001 року. На-
родилася 27 жовтня 1966 року в місті Кобеляки Полтавської 

області. Закінчила факультет журналістики Київського націо-
нального університету імені Т. Г. Шевченка й аспірантуру Інсти-
туту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Працювала в 
тижневику “Слово Просвіти”, нині – співробітник Всеукраїнської 
православної газети “Наша віра”.

Розпочала писати в шкільні роки – під впливом чару народної 
мови, художнього слова української класики й за мудрої підтримки 
педагогів від Бога – О. С. Стовби та В. П. Гунько. Дебютувала в 
районній газеті “Колос” (1984), друкувалася в альманасі “Вітрила 
– 89”, журналах “Прапор”, “Жовтень” та ін. 

Авторка книг “Дні мовчання” (1992, у колективному збірнику 
“Хвиля”), “Очі волошок: Вірші, поеми, оповідання” (2009), “Знак 
орла: Поеми” (2009), “Вершина лета: Стихи, поэмы” (2009), “Со-
фія: вірші, поема” (2009), “Обетование весны: Стихи, поэмы” 
(2010), багатьох публікацій у збірниках та періодичних виданнях.
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– М-да... Ану зігни. Потерпи, дочко. Кіст-
ка наче ціла. Та як там не є, а завтра треба 
доктора Іващенка привезти. І всі біди зара-
зом... В районі і слухати не стали. Там таких, 
як я, знаєш, скільки понаїжджало... Вигнали в 
три шиї. Підкуркульники, кажуть, співаєте з 
чужого голосу. Де ж ті куркулі, питаю. Вони 
ж усі там. А мені: і ти там будеш, коли в кол-
госп не запи шешся. Отак-то...

– І що ж будемо... – це мати.
– Не знаю, Федорко. У Ляхівці вже все 

до зернини викачали. Ти б квасолю та трохи 
жита перемішала з половою на горищі. Може, 
зосталося б...

Скидає кожуха. Підносить кулаки до гор-
ла, і в очах закипає кров:

– Не можу я! Не можу! Де ж та правда? 
– вже тихі ше. – І не коня мені жалко. Хай бе-
руть. Хай! Чого ж обов’язково мене – до ко-
мунії? Лоба – під тавро антихристове! Душу 
забрати хочуть. А я не віддам. Ні... Це, діти, 
кінець світу настає. Тільки ж вас за що?

Хапає Савку.
– За що, питаю! За що?! 
Страшно загув дзвін. І ще... І ще... 
Входить Дмитро.
– Завтра, батьку, сход біля церкви. Дзво-

ни знімати муть. Прийти казали.
– Не піду. Самі йдіть. Беріть ось цього (на 

Савку) і йдіть! Хай дивиться! Хай запам’ятає...
– Дитина ж...
– Цить, стара! Знайди йому рукавиці.

Весело йти між двома здоровенними бра-
тами. Сні жок порипує... А що на голові мате-
рина хустка – теж нічого. Петько сміятись не 
буде, самого в шапці не ви пустять. Мороз он 
який...

Дзвін...
– Йва, а Бог вилетить, коли дзвони ски-

нуть? 
– Ні.
– Так де ж Він ховатиметься?
– За іконами.
– А мама казали, що й ікони знімуть. Так 

де? 
Дмитро дав йому щигля.
– Не бийся! Митько-закутько, перекинь 

корито... Ай! Я не буду! Я більше не буду...
– Як зведення! – це Іван. – Май розум, ти 

ж наче старший. Диви, Онися пише.
– Га-га! Та не сама, з Марією...
– Здоровенькі були! А де ж це ваша ком-

сомолочка?

– Гафійка? Так вона ще зранку там. З Ко-
валенком списки складають.

– Які списки?
– Ну, опис усього, що будуть палити: ікон, 

книжок попівських... Для звіту в район.
– Твої записалися?
– Записалися... Вже й Зірку відвели. Мати 

плаче, батькові краще на очі не потикатись.
– І Лоїки вступили. 
 – А ви?
 – Батько все: підождемо трохи, як люди, 

так і ми. Ка жуть, завтра качатимуть.
– А сьогодні церква. Старається Грижа!
– Чорт кривоокий!

Тісним півколом стояли люди, перетуп-
цьовуючись і хукаючи на руки. Слухали ора-
тора, гарного смоляночубого секретаря ком-
сомольського осередку Василя Кова ленка.

– Ну навіщо вам, бабо Улито, церква? 
Попа пирога ми годувати? Чи лоба розбивати 
перед вівтарем? Ми тут зробимо хату-читаль-
ню, щоб діти наші і внуки (голос здирається 
на металеві висоти) йшли світлою і рівною 
дорогою, вільною від експлуатації і рабства! 
Ні перед ким, навіть перед Богом, – якого, 
звісно, немає! – проле тарі не повинні става-
ти на коліна. Релігія – це опіум для народу. 
І підступність оцього... дурману... ми добре 
від чули на собі. Так скинемо ж пута ненави-
сного попівства, що віками ятрили людську 
душу! Хай живе комунізм і велика партія Ле-
ніна-Сталіна!

Якась стара жінка кинулась йому в ноги:
– Синочку! ІІросю, молю, заклинаю: не 

руш церк ви! Не ти ж її ставив. Тут діди наші 
христилися, тут нас відпіватимуть. Залиш, 
хоч поки ми помремо, а там як знаєте... Хоч і 
небо спаліть над собою...

– Та що ви перед ним валяєтесь! – де не 
взялася Ольга Онищучка, грім-молодиця, 
котра на весіллях витанцьо вувала на гребені 
хати. – Ходім усередину, спитаємо Гри жу: де 
ж ми тепер дітей христитимемо? Може, він за 
попа стане, лєвольвером благословлятиме? 
Ким виростуть вони, нехрещені?! Хома Пе-
трович! – з порогу церкви.

І тут виходить Грижа Хома Петрович, го-
лова Красненського колгоспу і перший кому-
ніст у селі.

Руки схрещені на грудях, у правій – ре-
вольвер. Ніби несправжній для такої руки: 
цяцька та й годі. Обличчя – зверхньо-незво-
рушне, ще й невеличка косина в очах надає 
йому якоїсь містичної довершеності.
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Так розсікає високі хвилі ніс корабля. 
Впевнено. Безпристрасно. І людське море, 
розкраяне навпіл, зно ву зливається, щоб, як 
у гіпнозі, рушити слідом.

Грижа обертається і важкими очима про-
ходить по кожному.

– З контрою розмова буде коротка! Ви – 
полигачі сві тової буржуазії і цим бунтом ллє-
те воду на їхні млини. Бога нема! Його скасо-
вано. Ясно?! Кому не ясно, питаю.

Йде крізь наглу тишу до дзвіниці. За ним 
– активісти.

Як довго падає дзвін! Спершу він зависає 
в біло-бла китному, до болю сліпучому небі, а 
потім, змирившись із присудом, легко-легко 
летить до землі...

Хто молиться, хто лається... Та Савка ба-
чить лише янгола, загубленого на півдорозі 
до вогнища. Він не може втекти від його по-
гляду і починає плакати зі стра ху. І коли хто 
зрозумів би, чого плаче Савка, то підмітив би 
і їхню неймовірну схожість. Обоє – з воло-
гими виш невими очима, в яких вистрибують 
полум’яні коні...

– Чого ревеш? Ну! Хто дивиться?..
І Дмитро розрахованим чітким ударом 

ноги послав ікону у вогонь.

Ходили вітри попід хатою, грюкали ві-
конницями, просились погрітися. Ревно мо-
лилася мати. Полум’я свічки не встигало за 
її поклонами і шарпалося на всі боки. Христя 
спала на полу. Тінь матері, незграбна і вуглу-
вата, ковзала по її обличчю – і звідси, з печі, 
здавало ся, що сестра лише прикидається 
сплячою, а насправді – дражнить його.

– Чому не спиш?
Рука гаряча, як вогонь, лягає на лоба.
– Спи, синку, вже пізно...
– А татко де?.. А Митя?
– Прийдуть... Ти спи.
Відчиняються двері, входить батько – 

сердитий і з паском у руках. А він сидить у 
великій хатині біля вис теленої пшениці, чер-
пає зерно пригорщами і висипає прямо над 
променем, що пробився крізь віконниці. А 
потім кладе голову на утворену гірку та й 
ну спостеріга ти, як штовхаються пилинки в 
струмені світла...

– Ах ти, харцизяко! На хлібові товчешся! 
Я ось тобі!

– Матусечко! – кричить Савка і прокида-
ється. Чоти ри тіні хилитаються на стіні, кахи-
кає батько.

– Дитину збудили... Давайте лягати, – 
лине шепіт. Гасне каганець, і мамині руки за-
кутують його і пес тять, а потім м’яко опуска-
ють у теплу жовту хвилю...

– Хомо Петровичу, пожалійте! Чим дітей 
годувати му? Ми усе здали – тричі ж приходи-
ли... Весною і сіяти нічим буде.

– На горище! Швидко!
– О Боже мій! Там нічого немає...
– А ми подивимось. Мо’, щось і набачимо. 

А де Тро хим?
– Поїхав до міста. Христі зовсім погано, 

горить уся. Лікаря привезе.
– Лікаря... Коли він надумається коня 

в колгосп зда вати? Потураю я вам. Рідня... 
Через дорогу навприсяд ки. А ви мені ось де 
сидите. Як кістка поперек горла. Чула, що ба-
лакають: Грижа свою любов і досі забути не 
може, Федорку Бугаївну, у колгосп її не тяг-
не, як інших. І дарма, що та вже двадцять ро-
ків за Івашком, – йому, мовляв, пече... А пече, 
що ти моїми злиднями погеньбувала, за се-
реднячка вискочила! Предсідательшою тепер 
була б, у шовках червоних ходила б... Прога-
дала. Ой, прогада-а-ала! Слухай, одне слово 
твоє... Скажи. Я його в Сибір зажену, звідти 
не вертаються. А Настя моя на днях помре, їй 
уже не видряпатись... І забудемо про все, за-
живемо. Федорко, я тобі все прощу...

– Простиш... Не бідності я злякалася. 
Чого мені її бо ятися – сама з батраків. Страш-
ний ти, Хомо, ой, страш ний...

– Брешеш! На землю пожаднилась, на 
садок вишне вий. На чоловіка головатого. Ди-
віться, який він у мене – серед церкви читає! 
Свічки ставить, Богу молиться... А що в того 
Хоми? Один вітер за душею. А те, що серце в 
нього було палке – то так собі, дрібниця... А 
тепер і серця немає. Вмерло. Давно вже, і ти 
знаєш... Ти добре знаєш, що за причина тієї 
смерті!

– Ось... Квасолю і жито, гади, в сіні по-
розсипали. То ж поки зібрали...

– Степане, чи в тебе совісті немає? То 
ж останнє! Ой, Боже мій... Хомо Петрови-
чу! Хомо Петровичу! Діти мої, лебедятка... 
Смерть під вікнами стоїть. Уже прийшла, 
клята. Біла така, зубаста... Не пущу-у-у!!!

З невидющими очима мати кидалася на 
вікна, аж поки на одному раптом затихла, 
заклякла хрестом – і почала сповзати на до-
лівку.

Лікар довго оглядав Христинину рану, 
покректував і мурмосився.

Ïðîçà
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Ïðîçà

– Що ж це ви, Трохиме Івановичу... Стіль-
ки літ вас знаю і не вірю, що це ви могли до-
пустити. Ще один день – і ногу довелось би 
відрізати. Я не ручаюсь, що і зараз ще можна 
зарадити. Зроблю все, що в моїх силах. Але ж 
розумієте...

Батько все розумів. Якась чорна сила ви-
брала його сім’ю, його народ, і вже не зупи-
ниться, аж поки не уп’ється досита їхніми му-
ками, не нарадується з тисяч смертей.

Батька, Христю і лікаря провели до воріт. 
Дорога ви лася прямо на захід, і зовсім скоро 
підвода в’їхала у вели чезне сонце, що догора-
ло над старими синіми снігами.

Пуд гречаного борошна, який мати вимі-
няла за най кращий килим, давно вже вийшов, 
але більше не було чого носити в місто. Якось 
перебивалися рибою. Все-таки інколи щас-
тило на кілька дрібних красноперів, майже 
мальків. Їх смажили цілими, не чистячи. Хо-
дили на став по черзі, навіть Савка, котрому 
це дуже лестило: значить, уже не маленький!

От і сьогодні Савка йде на зміну батько-
ві. Сонце в лютому хоч і не яке гаряче, а вже 
лащиться, нагадує: весна буде! А буде! Он і ві-
тер... Гей, віддай! Від-да-ай! 

Він гнався за торбиною, не розбираючи 
дороги, аж поки не вскочив по коліна в замет. 
Крок, другий – і замалом не впав, наступивши 
на якусь каменюку. Чого ж це вона в ганчір’я 
сповита? Він не закричав, не заплакав – тіль-
ки дивно застиг на виду, відкривши чорне 
личко немовляти.

– Собаки з’їдять... – билась непотрібна 
думка. Які собаки? Їх давно вже не було в 
селі...

Робив могилку із сухого снігу, а він роз-
тікався під руками. Нарешті кинув і довго біг, 
озираючись страшними недитячими очима.

Батько сидів на льоду по-турецьки. По-
ламана вудка валялася біля ополонки.

– Тату!
Спина, припорошена легким сніжком, 

кам’яна... 
–Та-а-ату!
Не чує. Він їсть рибину, всіма повадками 

нагадуючи кота. Солодко облизує закривав-
лені пальці і бере ще одну... Останню.

–Таточку! Це я, Савка... 
Мить довгого німого здивування – і очі 

стають людськими.
– Савка... А я ось обідаю... Сідай зі мною.
– Таточку, не треба... Не треба. Пішли 

додому. 

– Це ти батька взявся вчити? Стерво 
мале... Я сказав, не йди за мною! Дійду. І рибу 
тим нахлібникам донесу. Донесу рибу... Геть, 
я кому сказав! Не підходь... 

Так і доплентали до хати: ледве перестав-
ляючи ноги – батько, і Савка – сторожко три-
маючись на віддалі.

З того дня Трохима Івашка наче хто підмі-
нив. Він вигнав з дому старших синів: Дмитра 
– до діда й баби, Івана – на Донбас. Зняв іко-
ни й поніс їх у місто. Вернувся пізно, з неве-
ликим сундучком. Що в ньому було – можна 
лише здогадуватися, бо завжди тримав його 
замкненим і ключ носив при собі. Вечорами – 
а давно вже сиділи без каганця – ставив його 
на стіл. І тоді розходився по хаті нестерпно 
смачний запах старого сала..

– Трохиме, сором на тебе дивитися... Дай 
хоч трохи дитині...

Батько не відзивався. Потім довго скре-
готів ключем і ще довше вмощувався на лаві. 
Лютували останні морози, і від вікон тяглися 
до печі білі стовпи.

На Стрітення мати зібралася провіда-
ти Христю. Взяла чорну барашкову хустку і 
празникову єдвабну спідницю, які відклала 
була собі на смерть.

На базарі за спідницю дали трохи карто-
плі та горщик смердючого малясу. А хустку 
мати роздумала вимінювати.

– Віддам Христині. Ми однаково помре-
мо, а вона ж що – голісінькою лишиться? Хай 
буде на придане.

У лікарню їх не пускали. Грізний дядько 
при вході довго кричав, що приходять сюди 
всякі, а йому потім трупи підбирай. Нарешті 
втихомирився і запитав у санітарки, чи зна-
читься в них така.

– Христинка? З врубаною ногою? Так це в 
четвертій палаті. А я майже родичка ваша – з 
Василівки, Горпина Кравченко, а тепер – Боч-
кова. Сьома вода на киселі. І не знала б, так 
Христя розповідала якось про свою бабусю, і 
виявилось... Христечка у гіпсі лежить, нога на 
витяжці. Та ще місяці два тут буде. Люблять 
її. Попервах все співала, а тепер замовкла. Не 
до співу, там таких понавозили... Одна дітей 
зварила, з’їла їх, а на другий день почала но-
жем із себе шматки вирізати – діткам, каже, 
на борщ. Привезли її сюди, тільки не знаю, 
чому. Взагалі-то таких зразу стріляють. Об-
мили, перебинтували – і тримають у хірургіч-
ному. Та скоро її заберуть, це не надовго.

Коли вже діходили до палати, тітку хтось 
гукнув, і вона побігла, смішно перебираючи 
короткими товсти ми ніжками.
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– Мама... I Савка... – у Христининих очах 
– синє здивування. – Як я за вами тужила! 
Та не думала, що прийдете. А що там у селі? 
Наші як?

– Митя в бабусі Меланки. Йван на Дон-
бас подався. Кажуть, там скрізь застави, лов-
лять усіх – і в тюрми. Може, і його схопили...

На більше мами не вистачило, і вона за-
трусилася дрібним плачем.

– А татко?
– Захворів наш батько... Тронувся...
– Боже... 
Довго мовчали.
– А все-таки я вірила, що хтось із наших 

прийде. Думала, татко або Дмитро. Я тут тро-
хи назбирала: цукру, хлібця... Нас гарно го-
дують, а як почуєш, що робиться... Ви із сосни 
чай варіть, на ньому можна довгенько про-
тягти. А там весна... Травиця всяка...

– Де ж ту сосну візьмеш? Не будеш за сім 
верстов іти. А садок і так обгризли, як зайці. 
Усім кутком.

– Савуню, тримай ось. Заховай, а то як 
зайде хто із сестер... Мені операцію робили, 
коліно чистили. Мабуть, тепер нога прямою 
буде. А може, і зігнеться, не знаю. Бачите, 
отак весь час і лежу.

Та враз Савці стало не по собі. На нього 
йшла з несамовитими очима жінка і простяга-
ла забинтовані руки:

– Дай діткам моїм сахарцю... Сенику і 
Варварі. А то узвар кислий. М’ясо – солодке, 
а узвар – кислий... А-а, це ти... Синочку, не 
ріж маму! Ні, заріж... Заріж, Семене, і Варку 
нагодуй... Хай не плаче. Замовкни! Синку, я 
не можу її чути. Хочеш, з’їж її...

Тітка Горпина з’явилася впору. Вона від-
вела жінку на її ліжко і заторохтіла радісною 
скоромовкою:

– Пішли на кухню. Там усі порозходи-
лись, і я вас нагодую. А хоч і зайде хто – не 
бійтеся, скажу, моя сестра. Та кому яке діло! 
Пішли, пішли...

Коли Савка побачив миску горохового 
супу і два окрайці чорного липкого хліба, світ 
закрутився перед очи ма, задзвеніло-зарего-
тало у вухах – і стало темно.

Земля швидко скресала від снігу, ніби 
спішила завру нитися травами – і врятувати, 
кого ще встигне. Радісно виспівували струм-
ки – молодо, задерикувато. Наче і не на цій 
землі повзали голодні люди – то сухі, як ске-
лети, то роздуті до неймовірних розмірів, ба-
грово-сині...

В один із уже по-справжньому теплих 
днів вернувся Іван. Замість кремезного па-
рубка стала на порозі тінь. Вона безперестан-
ку кашляла і хапалась за груди.

– Тричі з товарняка знімали... Стіною 
стоять. Думав пішки добратись – так зупини-
ли серед степу: повертай, чоловіче, голоблі... 
Повернув. Потім ще раз спробував – на даху 
вагона. А там вуркагани їхали, не сподобався 
я їм. Скинули. Не знаю, як оклигав. Дивлюся: 
лежу, на долоню в землю вгруз. Потім ішов. 
Не пам’ятаю скіль ки. Повз. Сніг їв, кору на 
деревах. Раз горобця спіймав. З крилом пере-
битим. Такий теплий-теплий...

– Дай мені, – озвався раптом батько. – І 
я хочу...

І більше нічого не сказав, продовжував 
тупо розгля дати свої руки-подушки.

Де-не-де повитикалися перші травинки 
– і їх вис тачило на суп. Тільки то такий суп 
– одна назва. Казан окропу з блідими виваре-
ними стеблинками.

Після “обіду” Савка оглянув усі протали-
ни і назби рав ще жменю зелених стрілочок. 
Їсти вже не хотілося, лише звичний біль “під 
ложечкою” – ссав і ссав. У корот ких снах яв-
лялося одне й те ж: пироги з калиною, хліб, 
молозиво... Бабуся годувала його і гладила по 
голівці.

– Мамо, можна, я піду до діда й баби...
– То ж далеко, синку. Не дійдеш, такий 

охлялий.
– А дійду... Скільки тут – я меншим ходив.
– Хоч і меншим, чи та сила була? Ти ж від 

вітру хи лишся. Та ще, боронь Боже, забере 
хто... При тобі ж тіт ка Харитина розказувала 
– дітей ловлять.

– Та кому мене з’їсти захочеться – самі 
кістки. Я ними торохтю, коли йду. Матусень-
ко, дозвольте... Я хлібця принесу – глевкий 
такий, пам’ятаєте? Бабуся сердились, що зно-
ву не вдався, а мені – смачнішого і не буває.

– Що ти мелеш? Який хліб?!
– Хліб... А-а, це мені снилося цю ніч. І ба-

буся. Думав, що й справді... Але все-таки піду. 
Ну, будь ласка...

На колгоспному току рачкували люди. 
Щасливцям удавалося натрапити на кілька 
торішніх зернин. І тоді, злякано озираючись, 
людина прожогом ковтала. І знову повзла по 
весняному багні.

Кому ж не судилися ці останні крихти ра-
дості, лежали, ще живі і вже мертві, під ар-
кою з червоним полотнищем: “Ми вступили в 

Ïðîçà
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першу фазу соціалізму”. І ворони ходили між 
ними – тихо, чинно...

Назустріч їхав порожньою підводою ко-
нюх Лука. На вітання він не відповів і ледве 
не збив Савку, добре, той встиг відскочити. А 
біля цвинтаря хлопця обігнала та сама підво-
да – уже повна мертвяків, і звернула до сві-
жої ями. 

От і хата бабусі. Німо, ні звуку... А хтось 
штовхає у плечі: “Швидше... Швидше...” До-
біг, рвонув двері. Біля порогa лежав Дмитро 
– роздутий, з осклілими очима-ґудзиками. А 
бабуся спали на печі.

– Ба, прокиньтесь... Чуєте? Бабусю! 
Сидять собі, ще й щоку рукою підперли...
– Бабо! Та прокиньтесь! Бабусечко...
І враз обпікся об холодну бабину голову. 
Перший порух був – тікати. Але побачив 

картоплину біля братової ноги. Мерзла і вже 
трухлява з одного боку, а викликала такий 
шалений приступ голоду, від якого світ став 
оранжевим. Савка перемацав усе в хатині, та 
лише в бабусиній кишені знайшов дві гарбу-
зові насінини, цвілі всередині і дуже гіркі.

Вони йшли, тримаючись за руки: хлопчик 
і дівчинка. Земля видихала густий молочний 
пар, і вони брели ним по коліна – ніби пливли 
над ще не протряхлою землею із рідкими сні-
говими латками.

– Олянко, я коли виросту – льотчиком 
буду. Meні Митько розказував: людина сідає 
в таку залізну штуку з крилами – і летить. І 
називається це льотчиком. Ти куди? Зажди! 
Ти чого тікаєш?..

Савка погнався за дівчам. Та коли спіймав 
його вже на пагорбі, побачив, що це не Олян-
ка Огій, його сусідка і товаришка, а хлопчина 
з вогкими вишневими очима.

– Давай летіти удвох, Савко... У мене є 
крила, а тобі я зроблю.

– Що в тебе є?!
– Крила. Дивись! – і він розправив великі 

ніжно-рожеві крила.
І тут Савка зрозумів: це був янгол. Отой, 

спалений зимою. Дмитро. Вогнище. Падає 
дзвін...

– Ти – янгол! – кричить Савка. – А де 
Олянка? Вона ж була тут!

– Вона вмерла, – спокійно відказує янгол. 
– Так що, летимо?.. Тримай!

Якісь дивні крила – зелені. Савка бере їх 
– і раптом вдихає запаморочливий трав’яний 
запах...

– Вони ж з лободи! З лободи! Ти всю тра-
ву повиривав – лиш би погратись! А їсти що 
будемо? Це ж лобода! А ти – на крила...

Та вони вже линуть над сповитою в тума-
ни землею. А там, угорі, тепле зелене небо...

– Пусти... – Савка вириває руку. – Мене 
мама ждуть.

І падає в прірву, з якої несуться на нього 
тисячі чорних облич.

Савка злякано обмацав довкруг себе. Як 
він опинився на печі, біля мертвої бабусі? 
Треба ж додому. І ще сказати, щоб забрали...

– Гей! Тітко Мотре! Тітко Мотре!
На сусідньому обійсті ані шелесне. А две-

рі в хату прочинені.
– Тітко!
Цеберка валяється серед сіней. А в світ-

лиці – рушники розстелені на долівці, а сама 
тітка сидить, схилилась на скриню. Давно си-
дить, бо й рука – замалом не трісне...

Вискочив та на весь куток:
– Еге-е-ей! Є хто-небудь?
Гайвороння знялося над чорними садка-

ми, і знову тиша – аж дзвенить.
І повторилася дорога, тільки з другого 

кінця. Спо чатку – дід Лука підводою. На під-
воду навалено, аж колеса стогнуть. А мертві 
– усміхаються собі, ніби знають якусь таєм-
ницю.

Потім – тік. Веселе червоне полотнище. 
А рачкунів поменшало: вже тільки двоє по-
взуть, а ті всі до купи стягнені.

А ось мати ідуть назустріч. Сухі, мов ба-
дилинка. Здається, їх несе вітер і грається, як 
сам хоче.

Батько вмирав довго і страшно. Качався 
по долівці і бився головою об ніжки стола – 
аж порожній казан вис трибував та дзвонив 
тягуче, заупокійно... Мати, щоб не бачити 
цього, помаленьку видибувала надвір, сідала 
на призьбі і сухим лицем пила своє останнє 
сонце.

Із хліва раз по раз вигулькувала пісня, 
так само мало схожа на себе, як і люди цієї 
весни. То Іван облюбував собі ясла і вже не 
заходив до хати, де на нього навалювався, як 
він казав, смертний страх. То й лежав собі 
в хліву, розглядаючи крізь продраний дах 
небо, і час від часу затягував чистий, нелюд-
ської сили плач.

Одного ранку Савка, як і завжди, навіда-
вся в хлів, а тільки нікого вже там не було. Чи 
то брат вилетів че рез оту дірку в небо, чи то 
подався у степ – щоб відійти красиво.

А природа наливалася живими соками не 
днями – годинами. Набубнявіли садки, вже 
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не сьогодні-завтра вистрелять білим цвітом 
та й покриють сором землі.

Дві доби парило, а на третю зайшла го-
робина ніч. Лютувала і скреготіла вогняними 
зубами, а коли втомилася та й лягла перепо-
чити перед світом, залишився Савка сиротою. 
Мати й батько померли разом, може, й в одну 
годину, не дізнатися про це ніколи...

Савка вже не зміг навіть вийти надвір. 
Знову видряпався на піч, скрутився калачи-
ком та й ждав... Кого? Добру чарівницю з ма-
тусиної казки.

І вона прийшла. Викапана сестра, тільки 
на мили цях. Вона відзивалася на ім’я “Хрис-
тина”, плакала й цілувала його голову. І при-
гощала грудочками цукру.

Серед ночі Савка зліз із печі і побачив на 
столі вуз лик. В ньому ж... Ой, він з’їв усе – і 
хліб, і пряники, і тверді, мов камінь, пироги з 
квасолею...

А на ранок Савки не стало.

Прийшов секретар сільради разом із не-
тутешнім ци ганкуватим підлітком. Сказав, 
що в селі відкрили патро нат для сиріт. Що і 
Христі краще перебратися туди, чого їй жити 
самотою, сама ще дитина.

– А хату заб’ємо, тебе діждеться...
Потім перенесли Савку в холодну поло-

вину та й за мкнули.
– Післяобід заберемо.
– Навіщо замикаєте? Не бійтеся, я не з’їм 

його.
– Знаємо, що ти, дівчино, не з’їси. Та та-

кий порядок. Ну нічого, жити треба.
Вийшла Христина за ними в сіни – і враз 

осліпла від гострого сонця. Тоді взяла милиці 
– та й пострибала по чорній дорозі, між хата-
ми-пустками, загорнутими в са ван вишневого 
цвіту.

Ïðîçà

ГОРОБИНА  НІЧ

С погади дитинства… Вони такі далекі, але 
яскраві і незабутні, як і горобині ночі, 

яких тепер уже не буває. Швидко збігає час, 
змінюються ландшафти, повітря, вода і люди. 
До послуг людини телевізори, комп’ютери, 
мобільний зв’язок. А разом з тим хімічні до-
брива, штучні тканини і …нові хвороби, про 
які раніше й не чули. Навіть у найсміливіших 
мріях своїх ми, діти минулого століття, не 
змогли б уявити, що кіно буде в кожній осе-
лі, телефон – у кожного в кишені, що не ма-

тимемо проблем з одягом, взуттям. Але при 
цьому залишаються старі і з’являються нові 
проблеми: з навчанням, здоров’ям, книгами, 
довкіллям, відносинами між людьми, країна-
ми. І, може, тому нам інколи так хочеться по-
вернутися в часи дитинства, опинитися в ат-
мосфері тієї далекої, страшної для дитячого 
сприйняття горобиної ночі. 

Ті ночі приходили нечасто, але ж – кож-
ного літа. Ми з братиком були ще малі. Татко 
влітку від’їздив до Харкова, де він заочно на-
вчався в педагогічному інституті. А ми зали-
шалися на цей період із матір’ю. 

Д ар’я ГОРЛИЦЯ (Людмила Ларіонова) – поетка, про-
заїк. Член Полтавської спілки літераторів. Народилася 

1 січня 1946 року в Котельві на Полтавщині. До виходу на пенсію 
працювала лікарем лікувальної фізкультури в медичних закладах 
Сум, згодом повернулася в рідне містечко. Пише зі шкільної лави; 
свого часу відвідувала сумську молодіжну літстудію “Зажинок”, із 
творами виступала на радіо й телебаченні, кілька разів ставала ла-
уреатом обласного поетичного фестивалю “Сумські зорі”. 

Нині постійно друкується в альманахах “Голос ветерана”, 
“Полтавський сміхограй”, “Рідний край”, газетах “Полтавська 
думка”, “Літературна Полтавщина”, “Село Полтавське”, “На-
родне слово”, “Вісті”, “Народна трибуна” та ін., активно спів-
працює з Полтавською літстудією “Голос ветерана”, бере участь 
в обласних поетичних конкурсах. Авторка поетичних збірок “Йду 
до людей” (Полтава, 2007), “Відшуміли весни” (Полтава, 2008), 
“Запрошую до пісні” (Полтава, 2009). На її тексти композитора-
ми Котельви, Полтави, Києва, Ялти створено понад 30 пісень.
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Середина ХХ-го століття… Теплі літá піс-
ля війни. Метелики-махаони на зрубах кленів, 
де виступав солодкий сік. Хрущі на вишнях. 
Ми з братом їх струшували, а потім навіщось 
збирали в паперові стаканчики з-під морози-
ва. Груша-дичка на вгороді щедро постачала 
нас своїми нехитрими плодами. А ще – ски-
бочки вареного цукрового буряка в горщику: 
то був наш головний харч улітку, а ще – квіти 
жовтої та білої акації, котрі приваблювали 
нас своїм солодким смаком... 

З тих часів особливе враження залишили 
в пам’яті горобині ночі. Серед літньої спеки, 
на чистім, вицвілім від сонця небі з’являються 
хмари. Із-за горизонту насувається темінь. 
Раз по раз вона палахкотить блискавицями, 
чутно далекий, приглушений гуркіт грому. 
Зненацька налітає шквальний вітер і несе з со-
бою хмари пилу. Тоді мати швиденько закри-
ває наглухо ставні на вікнах, заносить у сіни 
городній інвентар, посуд із літньої грубки, де 
готували страву, і заганяє нас, малих, до хати. 
Вхідні двері беруться на засув, вікна – на про-
гоничі. 

Електричного освітлення тоді ще не було 
в нас, його замінювала гасова лампа. Слаб-
ке, примарне світло від неї, коли на вулиці 
ще день, створювало атмосферу незвичайної 
загадковості. Денне світло ледь пробивалося 
крізь щілини в ставнях. На дворі ставало все 
темніше, гримало все грізніше. Мати говори-
ла: 

– То “Бозя” свариться, щоб ми ховалися, 
бо неслухів він карає.

Ми ховаємося під великий стіл, що стоїть 
серед кімнати, мати кидає нам з ліжка подуш-
ки та простирадла, завішує ряднами стіл з бо-
ків і влаштовується на тих подушках разом з 
нами. Ми пригортаємося до неї і з острахом 
вслухаємося в розгул стихії надворі. А там 
щось гримає, завиває, грюкає в двері, б’ється 
у віконні ставні. І раптом серед миттєвої тиші 
через щілини в віконницях кімнату освітлює 
яскрава блискавиця, а за мить – ухає так, 
ніби розкололася навпіл земля. Ми, тремтя-
чи, пригортаємося до матері, бо відчуваємо, 
що вона й сама боїться, міцніше притискаючи 
нас до себе. Гримає ще і ще раз, але вже трохи 
тихше й далі… 

За вікнами зашуміло з неймовірною си-
лою. Починалася злива. Здавалося, то хтось 
прямо з відра поливає землю. Кімнату час від 
часу пронизує світло блискавиці, а грім гур-
котить безперервно. Ми боїмося навіть пово-
рухнутися. Мати шепоче молитву і говорить, 
що то Бог Перун їздить по небу на колісниці 

і посилає на землю за гріхи наші і непослух 
такі страхіття.

– Отож, – продовжувала, – треба слуха-
тися, дітки, батьків, не бешкетувати, бути до-
брими до природи, до тварин та людей. 

Ми прислухаємося до тих слів матері і 
про себе обіцяємо бути хорошими і слухня-
ними. Тільки б Бог Перун не гнівався на нас. 

А дощ все ллє і ллє, вітер не вщухає. Десь 
здалеку чутно тріск поваленого дерева. І так 
триває довго-довго, можливо, до самого ран-
ку. Стомлені і налякані, ми засинаємо. 

Вранці прокидаємося, дивуючись, що 
спимо під столом. Вилізаємо з того кубельця. 
За вікном сяє яскраве сонце. Мати вже пора-
ється біля сніданку, а ми, притишені і втихо-
мирені міцним сном, відчинивши двері, насо-
лоджуємося чистим озоновим повітрям. 

На подвір’ї у нас росте яблунька. Полови-
на ще не дозрілих плодів лежать, збиті бурею, 
на землі. На кожнім листочку висить крапли-
на роси і переливається на сонці яскравими 
барвами. То тут, то там трава полягла до зем-
лі, а земля відсвічує світлом і небом з кожної 
калюжі, з кожної краплини в траві. Цвірін-
чать у стрісі горобці, лагодячи пошкоджені 
гнізда, а високо в небі шугають ластівки, про-
віщаючи сонячну ясну погоду. 

Ми обережно ступаємо босими ногами на 
розімлілу землю і починаємо вивчати умитий, 
оновлений світ. Калюжі теплі, і ми із задово-
ленням бігаємо по них, по споришевій м’якій 
устілці двору, здіймаємо фонтани бризок до-
вкіл себе. Уже мати покрикує на нас, назива-
ючи неслухами, але нам так весело, що забули 
всі нічні страхи та обіцянки, навіть грізного 
Бога Перуна. 

Цього ж дня повернувся додому батько. 
Ми дуже йому зраділи, а він, відпочивши, по-
вів нас на прогулянку до річки, яка протікала 
недалеко від нашої хати. Але річки ми не впіз-
нали. Вона стала така широка і каламутна. 
Біля неї тут і там лежали вивернуті з корінням 
великі дерева. Було навіть трохи лячно: такі 
великі і не встояли! Яка ж то сила їх повали-
ла? А коріння яке! Чудернацьке, переплетене, 
ніби запатлане волосся Кікімори із страшної 
казки. Після нічної бурі світ, умитий дощем, 
починав загоювати рани, нанесені стихією. 
Горобина ніч відходила в минуле – до наступ-
ного літа. І ця страшна і разом з тим хвилюю-
ча казка повторювалася все моє дитинство. А 
потім настали часи, коли горобині ночі вже не 
приходили… 

11.01.2012 р. 

Ïðîçà
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ЦІЛЮЩІ  ЛІКИ
Очі жінки незвично блищали, на щоках 

палахкотіли хворобливі рум’янці. Вона була 
молода і гарна, незважаючи на холодний піт, 
який рясно вкривав обличчя. У палаті чекали 
на вранішній обхід. Учора Марія примітила, 
що, прочитавши її аналізи, лікарі чомусь дов-
го перешіптувалися. За той час, відколи вона 
лежала в лікарні, самопочуття навіть погір-
шилося: і кашель, і кров у мокротинні, і тем-
пература стала підвищуватися. Ліки не допо-
магали. А ще з’явився цей бридкий холодний 
піт… Дуже хотілося додому, до діток. “Як там 
чоловік сам з малечею? Чи їм ніжки миє на 
ніч? Чи не голодні? Може, попрохати лікаря, 
хай відпустить додому… хоч на тиждень?” – 
міркувала про себе. 

Дуже здивувалася, коли лікар сам запро-
понував їй виписатися з лікарні й доліковува-
тися вдома. Мовляв, душа буде спокійніша в 
неї, от і здоров’я повернеться. Навіть гадки 
не мала, що виписали її додому… помирати. 
Сказали рідним, що проживе не більше соро-
ка днів. Чахотка, мовляв, задавнена, медици-
на безсила…

Діялося це давно, ще й мене не було на сві-
ті. Моя тітка доживала останні свої дні вдома. 
Уже й сусіди знали, що Марія помирає від ту-
беркульозу. Чоловік ходив зажурений, бо мав 
лишитися з трьома дітьми один, без дружини. 

Та одного дня до старої Довжички, що 
жила навпроти, приїхала з-під Києва її давня 
подруга – Оришка. Якось у розмові запита-
ла, чому це не видно Марії. Їй відповіли, що 
та помирає від чахотки і вже не підіймається 
з постелі. Дітей забрала її дядина, а з Марі-
єю залишився чоловік і так-сяк доглядає її до 
смерті. Стара Оришка сплеснула руками:

– То чому мовчали? Та я ж можу її вилі-
кувати! 

І відразу заходилася варити ліки. Ними 
напувала мою тітку місяць. Потім Оришка по-
їхала додому. Через місяць ще повернулася з 
ліками, і знову Марія пила їх місяць. Уже ста-
ла ходити, в хаті прибирати. Щоправда, діток 
дядина їй ще не привозила, боялася, щоб не 
заразилися від матері. Марія не наполягала, 
хоч і дуже скучала за ними. 

Ще й третій місяць Оришка звеліла пити 
ті ліки. Швидко йшло одужання. Уже нічого 
в Марії не боліло, почувалася зовсім добре. 
Не ходила і до лікарні, звідки її виписали на 
смерть. (Про цю лікарську таємницю розпо-
вів їй чоловік зі сльозами на очах).

Спливав час. Одного разу, коли проходи-
ла медогляд для роботи, старий лікар-рентге-
нолог сказав мимохідь: 

– Ви так схожі на одну жінку, яка в нас 
лікувалася років три тому. Але вона вже, на-
певне, померла від туберкульозу. 

– То була я... – відповіла крізь сльози Ма-
рія.

Пройшло з тих пір багато літ. Я довго 
жила у своєї тітки, коли навчалася в медично-
му училищі в Охтирці. Тепер уже я на пенсії, 
уже й онуки мої закінчують школу, та й досі 
пам’ятаю той рецепт, яким лікувалася моя 
тітка, а потім допомагала багатьом людям 
одужати. І прожила вона 88 років. 

Пригадую, як люди приносили все, що 
потрібно для ліків, і я допомагала тітоньці 
готувати їх. А робилося це так. Треба було 
подрібнити ножем на шматочки по півсанти-
метра листя і зелене стебло кактусу, квітки 
алое (віком більше трьох років) – стільки, щоб 
вийшло натрусом п’ять склянок. Ще потрібно 
було п’ять склянок меду, по дві столові лож-
ки соснових і березових бруньок та дві сто-
лові ложки свіжого коров’ячого масла. Усе це 
складали в емальовану каструльку. Кришку 
по краях обмазували тістом, щоб не виходила 
пара. Посуд ставили на дуже слабкий вогонь, 
на край плити чи духовки (бо тоді ще не було 
розсікачів полум’я). Ліки томилися три годи-
ни (але не кипіли!). Усі три години потрібно 
було сидіти і наслухáти, щоб маса не булька-
ла, а лише чулося легке шарудіння (до кипін-
ня не допускати, інакше будуть непридатні). 

Через три години ліки готові. Ще тепли-
ми їх потрібно процідити через марлю, добре 
віджати. Одержуємо літр темної, цілющої за-
пашної рідини. Тітка Марія віддавала людям 
готові ліки зі словами: 

– Пити треба по одній столовій ложці три 
рази на день, за півгодини до прийому їжі. 
Пити один місяць (ліків на місяць вистачає). 
Потім – місяць перерви. Через місяць ще по-
трібно зробити такі ж ліки і знову пити мі-
сяць. Після цього ще місяць перерви, і втретє 
попити ці ж самі ліки місяць. Туберкульозу не 
лишиться і сліду! 

Пам’ятаю, дуже багатьом людям так до-
помогла моя тітка, бо всі приходили їй дяку-
вати. Грошей ні від кого вона не брала. 

Хочу ще додати, що рецепт допомагає 
при всіх легеневих хворобах: пневмонія (за-
палення легенів), бронхіти, задавнені хво-
роби дихальних шляхів, нежить із кашлем і 
т. ін. Але при таких випадках ліки потрібно 
приймати один чи два місяці (а не три, як при 
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туберкульозі). Можна їх вживати одночасно 
з пігулками, якщо без них не захочете обійти-
ся. Діткам до шести років ліки потрібно дава-
ти по одній чайній ложечці тричі на день, до 
12 років – по десертній. Тут алое можна брати 
і молодше трьох років. 

Зараз, коли туберкульоз в Україні набув 
характеру загрозливої епідемії, коли нестат-
ки в усьому відбиваються на якості харчу-
вання, а значить, і на здоров’ї людей, гадаю, 
що цей простий і доступний рецепт народної 
медицини послужить кожному. Не хворійте 
ніколи! 

Котельва, 2001 р.

ЛЕГЕНДА  ПРО  ОЧІ
Так багато написано про кохання, що, 

здається, вже й нíчого додати. Але, мабуть, 
саме почуття це настільки багатогранне, що 
чим більше черпай з нього, тим воно глибшає. 
Мов криниця, котра виповнюється джерель-
ною водою. Отож буду щаслива, якщо мені 
вдалося запримітити і відтворити бодай час-
точку з усіх неповторних і мінливих кольорів 
кохання. Цю невигадану історію я виношу на 
ваш розсуд, любі читачі…

* * *
Їхні очі ще здалеку помічали одне одного. 

Отак, на відстані, заглядаючи в самі зіниці, ті 
очі віталися, сипали теплим промінням, радіс-
но тремтіли…

То були незвичайні очі. Вони вміли гово-
рити, вони… кохали. Тож і не дивно, що при 
зустрічах між ними завжди відбувався німий 
діалог. 

Карі очі: Хороший мій, як довго я тебе не 
бачила! Як рада я сьогоднішній зустрічі!

Сірі очі: Зіронько моя, я кохаю тебе! 
Карі очі: Я теж, найкращий мій, тільки 

тебе кохаю. 
А потім уже при іншій зустрічі. 
Карі очі: Ти блідий чомусь, любий? Що з 

тобою? 
Сірі очі: Ти, здається, виходиш заміж? 

Мені боляче. 
Карі очі: Заспокойся, хороший. Не хви-

люйся, єдиний. Ти ж усе розумієш…
І ще через деякий час: 
Сірі очі: Ти пам’ятаєш наші зустрічі, 

мила? 
Карі очі: Я все пам’ятаю, соколе мій. 
Сірі очі: І образу теж? 
Карі очі: Ні, мій рідний. Я пам’ятаю лише 

хороше… 
Минув рік. Знову зустріч у магазині. 
Карі очі (з тривогою): Ти щасливий з ін-

шою, любий? 
Сірі очі (з сумом): Ні, але та інша щаслива 

зі мною. Я кохаю лише тебе, ластівко моя. А 
ти… щаслива з іншим? 

Карі очі: Щастя моє – це ти, єдиний. Але 
мій чоловік… Одним словом – йому добре зі 
мною. 

Сірі очі: Для чого ж ми живемо, рідна 
моя? 

Карі очі: Задля щастя двох інших людей, 
коханий. 

* * *
Уже багато років кохають ті очі. Очі двох 

хороших людей. Колись давно їм було так 
затишно поруч. Та одного разу непрошена 
образа назавжди потривожила їхнє щастя. 
Дороги розійшлися. А почуття лишилися. 
Отак, очима, на відстані, щоб ніхто не помі-
тив, говорять вони одне одному найпалкіші 
слова кохання. А живуть ті двоє майже по-
руч, у великому багатоповерховому будинку. 
Живуть поруч, а кохають на відстані, бо бе-
режуть щастя і спокій ще двох хороших лю-
дей. Своє щастя вони одного разу загубили… 
Назавжди… Ті двоє, з незвичайними очима і 
напрочуд добрими серцями.

2007 р.

Ïðîçà
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ЯСТРУБИ НЕ ПОСМІХАЮТЬСЯ

У березні над містом пронісся буревій. 
Спершу легенько задули вітри, що, на-

бираючи сили, переросли у вітровії (казали, 
місцями їхні пориви досягали 20–25 метрів на 
секунду), а вже з них – гоп! – вилупився бу-
ревій. Тут як тут. Буцімто в тих краях (а це на 
прикордонні сусідньої держави) в березні за-
вжди спалахують буревії (зима не хоче усту-
пати своє місце весні, от і зчиняє шурум-бу-
рум), і на них уже ніхто з тамтешніх мешкан-
ців й уваги не звертає. Як ніби так і треба. Та 
ще в березні місяці. Що ж, треба, то й треба, 
з природою не посперечаєшся. Обурювались 
хіба що перехожі, особливо жінки, у яких ві-
трисько хуліганисто задирав спідниці та шар-
пав парасолі (майстри по ремонту парасоль 
по весні завжди мають додаткову роботу і, 
звичайно ж, підзаробіток), намагаючись зби-
ти людей з ніг.

Але тієї ночі березневі буревії так роз-
гулялися, що де-де – особливо в приватному 
секторі – позривали дахи, в багатьох вікнах 
повидавлювали шибки, а в зоопарку, яким 
споконвіку пишалося місто, зламали вербу. 
Біля штучного, з химерно викладеним по його 
берегах камінням, озера, у якому плавали 
качки та лебеді, гуси, водяні курочки, роже-
ві нетутешні фламінго тощо. Воно б і нічого, 
збиток не вартий уваги – верба була старезна, 
з численними дуплами і все одно доживала 
свої останні роки та ще й усередині трухлява, 
але відчахнута – і чимала – верба була товсте-
лезною, гіляка із половиною стовбура гур-
кнула на скляний дах ближнього павільйону...

У тім павільйоні в гордому одиноцтві вже 
котрий рік мордувався яструб. Власне, експо-
нувався – як і все в зоопарку живе.

Був то, як свідчила табличка на стіні па-
вільйону, так званий яструб великий. Те саме, 
що й тетерев’ятник. (Accipiter gentilis – птах 
родини яструбових, а їх тільки в Україні – 26 
видів, ще належать канюк, лунь, орел, орлан, 
стерв’ятник, шуліка та ін.) Довжина 70 см, 
маса 1,7 кг (так було написано на таблич-
ці). Забарвлення зверху, як і у всіх яструбів-
тетерев’ятників, сіре, знизу – сірувато-біле з 
темними поперечними смугами.

Поширений у Євразії, Північній Афри-
ці та Північній Америці. В Україні відомі два 
його підвиди: тетерев’ятник середньоєвро-
пейський (A. g.genhtilis). Живиться, зазнача-
лося далі в табличці, птахами (ясно, що особ-
ливо полюбляє тетеруків), дрібними ссавця-
ми, зайцями-русаками, гризунами. Викопні 
рештки відомі з антропогенових відкладів Єв-
ропи. Зустрічається по всій території, а кав-
казький – у Криму.

Виходило, що в павільйоні жив тетере-
в’ятник середньоєвропейський. Це і все, що 
можна сказати про нашого героя.

Хіба ще додати загальне визначення (а за-
одно й портретні дані): хижий птах з корот-
ким гачкуватим дзьобом, гострими загнутими 
пазурами, що водиться в лісах різних частин 
світу. Зокрема і в Україні. Зосібна у Карпатах.

В ту ніч він не спав.
Навіть очей не склепив.
Починався березневий вітровій, що за-

вжди його чомусь хвилював. Може, тому, 
що в природі з’являлася весна, коли птахи 
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обзаводяться парами, мостять гнізда, подру-
га несе яєчка і починається найважливіше 
– висиджування пташенят, годування їх, на-
вчання як жити в цьому жорстокому, але пре-
красному світі й боротися за виживання. Але 
радощів батьківства, як і пари, він був позбав-
лений у своєму полоні. (А втім, горді птахи 
в неволі й не розмножуються.) І все ж голос 
крилатих предків кликав його до дійства про-
довження роду яструбів, і тетерев’ятник – на 
день-два забувши, де він і що з ним, розпочи-
нав метушню з облаштування гнізда.

У павільйоні стеля скляна, по колу скля-
ні стіни, щоб його, яструба, видно було відві-
дувачам з усіх боків (споглядальники часто 
туляться до скла обличчями й руками, і це за-
вжди його нервує), вигадливими купами було 
нагромаджено каміння, з якого стирчали 
стовбури дерев. Вони були голі, без кори, але 
заввишки аж під стелю, з обрубками гілля. На 
тих жовтих обрубках (щоб дерево не чорніло 
з часом і не псувало виду, його покривають 
блискучим жовтогарячим лаком) він і сидів – 
удень і вночі. Вночі і вдень. А втім, ночі й дні 
для нього втратили будь-який смисл і тягну-
лися однією безконечною вервечкою, нічого 
не змінюючи в його полонянському житті. Та 
й що він ще мав робити в тісній скляній банці, 
витягнутій угору? Хіба що перелітав – з нудь-
ги та щоб розім’яти крила – з одного на ін-
ший обідраний стовбур, з одного сучка на ще 
такий самий, але скільки там того лету! Один 
змах крил. Правда, іноді він опускався вниз, 
на каміння – для різноманітності. Нудьгую-
чи, поводив сюди й туди головою, дивлячись 
мимо відвідувачів кудись у простір, бо все за 
скляним ковпаком було одне й те ж, до дріб-
ниць йому знайоме.

Каміння нагадувало його далеку і вже, 
мабуть, назавжди втрачену батьківщину – 
Високі Гори, звані Карпатами, з гострими 
стрімчаками скель, бескиття, де було гніздо 
батьків і звідки його, яструб’я-яструбенятко, 
витягли жорстокі скелелази, продали в чужу 
державу, і виріс він у неволі, в цьому скляно-
му павільйоні, схожому на саркофаг, що його 
поставили сторч... Кожну весну, як починав-
ся буревій, він оживав від свого заціпеніння, 
квапливо метушився, збираючи внизу якісь 
галузки, сухі травинки, й намагався в розвил-
ці обрубка мостити гніздо – весна ж бо! Але 
швидко й охолоняв від своєї затії. Для чого 
йому гніздо? Пари в цьому скляному сарко-
фазі він все одно не знайде, то для чого гніз-
до приреченому на самотність? У павільйоні 
сонячно, сухо, чисто, тепло, годують добре, 

сиди собі на стовбурі та й сиди. Та час од часу 
для різноманітності спускайся на каміння 
внизу і піднімайся вгору на скальповані стов-
бури дерев.

Ото й усі його польоти. То для чого гніз-
до? Карпати далеко-далеко, його ніколи не 
випустять на волю – аж доки він од старості 
не околіє, впавши на спину, вгору лапами...

 З нього тоді здеруть шкуру з пір’ям (м’ясо 
віддадуть лисиці з сусіднього павільйону) і 
таксидерміст виготовить опудало, котре пе-
редадуть  до  якого-небудь краєзнавчого му-
зею,  де  воно й  припадатиме пилом, допоки 
його не зжере міль...

Та й березневі вітровії неодмінно вгамо-
вувалися, за весною надходило спекотне літо, 
потім холодна зима – на зиму його переселя-
ли в закрите помешкання, т. зв. зимник, а по 
весні повертали в павільйон, і все повторюва-
лося...

У неволі він рано почав старіти, і далека 
його батьківщина, карпатські гори бачилися 
йому вже ледь-ледь, наче крізь призму, пеле-
ну туману, що застилала йому колись такі зір-
кі його очі. Далеко Карпати, за чужими кор-
донами, за лісами, за долами-полями, майже 
за тридев’ять земель в тридесятому царстві, 
куди йому вже ніколи не дістатися. Та і як ви-
рватися із скляного ковпака, званого павіль-
йоном яструба-тетерев’ятника? Скло в ньому 
товсте, ні лобом, ні крилами, ні всім тілом 
його не пробити.

Тільки й оживало його ще сильне, пружне 
тіло, як із березневими вітровіями приходила 
в чуже місто весна і кудись його манила, ма-
нила, вабила...

Він борсався-метався тоді в осоружному 
павільйоні.

Іноді здавлював груди відчай. Він шалів. 
Перелітав зі стовбура на каміння, з каміння 
на стовбур, бився у скляні стіни, розпростер-
ши крила, висів, учепившись кігтями в раму і, 
розкривши дзьоба, важко дихав... Не проби-
ти скляного полону, саркофагу, у якому його 
замуровано живцем і назавжди.

Нема виходу на волю. А воля може бути 
лише в рідному краї. В чужих краях волі не 
буває, в чужих краях лише неволя. I не видно 
Карпат, хоч вони й високі, ні Чорногори не 
видно з найвищою горою Говерлою, що нею 
він завжди милувався, коли сидів у гнізді на 
бескидді...

Нема виходу.
І раптом негадано виявилося, що вихід 

таки є. Навіть із скляного саркофагу, постав-
леного сторч. І волю йому приніс березневий 
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вітровій – недарма ж він так його завжди хви-
лював.

Тієї ночі вітрюган особливо розійшовся.
Розбушувавшись, гримкотів крівлею да-

хів ближніх до зоопарку будинків. Шаліючи, 
завивав – іноді тоскно, як вовки в зоопарку, 
що задирали голови до місяця – той іноді ви-
зирав із-за хмар... Вітер вив, наче теж був за-
пертий у скляному саркофазі і не міг з нього 
вибратися на волю, бушував з громовицями, із 
сліпучими блискавицями, хоч дощу й не було.

Взагалі, вітрисько тієї ночі був усякий: то 
як гульвіса-джигун, чи гуляй-вітер, то як ві-
тер-легкокрил, чи проносився ледь не урага-
ном, то хмароломом-чугайстром, то шаргою-
шарпуном, налітав з-за рогу шквалом, таким 
ледь чи не штормищем, то гоготів стрибожим 
онуком, вітром далеких русичів...

І вчувався яструбові  – навіть крізь скло 
саркофагу вчувався  –   гул Карпат, як скрип-
лять у горах смереки (їх він ще за свого пер-
шоліття чув) та бекають на квітучих полони-
нах білі овечки, хмарами пливучи у високос-
ті...

Тієї ночі гультіпака-буревій у багатьох 
старих хатках та будиночках на околицях по-
зривав дахи, позавертав крівлю, повидавлю-
вав шибки, а в місті поваляв рекламні щити. 
А ще він розчахнув стару вербу біля озерця в 
зоо парку, й одна половина її, падаючи з гур-
котом, звалилась ледь чи не на голову ястру-
бові, а насправді – на дах його павільйончи-
ка...

Гуркнуло, ахнуло-ухнуло-тріснуло...
А потім – дзенькіт і вниз, у павільйон, си-

понуло бите скло...
Яструб саме сидів на обрубку стовбу-

ра під стелею і, як гуркнуло та сипонуло на 
нього дощем скалок, з прожогу заметався, 
не відаючи, де порятунок. Кинувся на скляну 
стіну, вчепився кігтями в раму, розпростерши 
крила, прилип до скла, важко дихаючи. Аж 
ось гуркіт стих, скляний дощ урвався.

Зробилося тихо, наче й вітрюгана у світі 
білому не було. Тільки на дашку, на куполі па-
вільйону, лежало півстовбура верби, що вночі 
видавалася чорною.

І звідкілясь згори заструменіло повітря, 
свіже, що його давно не вдихав яструб у своє-
му задушливому склепі.

І полоняник, збагнувши, де воно взяло-
ся, – тож у куполі утворилася діромаха, що 
її, падаючи, пробила верба! – кинувся вгору і 
через мить вже був по той бік купола.

У небі над своїм саркофагом!

На волі-воленці!
І широко розкритим дзьобом вдихав і 

вдихав, жадібно і квапно, свіже повітря, во-
логе, прохолодне, з насолодою слухаючи, як 
унизу, загудівши, бешкетував буревій, гнув 
дерева і шурготів дахами на будинках. І зда-
лося йому, що той буревій прилетів до нього 
з далеких Карпат, прилетів, аби визволити, з 
тих Карпат, що їх він протягом років, прове-
дених у неволі, вже й забувати почав...

Зрештою й зовсім отямившись, уже під 
ранок, знявся яструб із понівеченого даху 
своєї в’язниці і почав  набирати  висоту. Кри-
ла, що за роки, проведені в саркофазі, вже 
й відвикати почали від роботи, запрацювали 
молодо й сильно, і він, азартно розсікаючи 
повітря, ненаситно хапаючи вологе берез-
неве повітря, таке свіже й п’янке, що аж світ 
під ним гойдався, почав здійматись увись. 
Павільйон знаходився за сотню-другу ме-
трів від муру зоопарку, по той бік – вузька 
вуличка, за нею починався житловий масив 
панельних дев’ятиповерхівок. Вирвавшись 
негадано з неволі, полоняник зробив над 
зоо парком прощальне коло і полетів до тих 
дев’ятиповерхівок.

Далі вирішив не випробовувати долю. Сів 
на даху першої з них, і згори йому добре було 
видно зоопарк, клітки, приміщення, озера з 
птаством, у якого були підрізані крила, вольє-
ри, павільйони, загони, загороди і тварин та 
птахів у них – над усіма вивершувався у своє-
му загоні довгошиїй жираф. Уже зійшло сон-
це. Сидячи на даху дев’ятого поверху, яструб 
бачив, як автокраном знімали з розбитого 
павільйону стовбур поваленої верби: напевне, 
його втечу вже виявили.

Тепер його шукають. Але дарма, в неволю 
він більше ніколи не повернеться! Йому й на 
даху дев’ятиповерхівки добре – зоопарк по-
руч (відлітати від нього він остерігався – чуже 
місто) і, головне, він на волі...

Втікач влаштувався на новому місці на-
віть з комфортом – та ще після тісного сарко-
фагу. До його послуг був увесь дах, а згодом 
і горище. У слуховому вікні, як це й водиться, 
шибки були бозна-коли вибиті, туди залітало 
птаство, вітром наносило сміття та сніг узим-
ку. На ніч яструб залітав на горище й ночував 
там, сидячи на перекладині, а ні світ ні зоря, 
як тільки-но починало дніти, з’являвся на 
даху.

Із добуванням їжі теж не було клопоту.
У відкритих вольєрах зоопарку завж-

ди лежав корм, а значить, побіля нього – 
зграї міських голубів та горобців (до них 
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приєднувалися галки, ворони й сороки): вони 
літали до вольєрів визбирувати поживу. А 
потім ситі, обважнілі голуби поверталися на 
житловий масив по той бік вулички, де він їх 
і підстерігав. Йому – блискавка! – було до-
сить легко хапати відточеними, як крицеви-
ми, пазурами лінивих голубів, які вже і летіти 
пороз учувалися – тож щодня мав свіжу здо-
бич і не знав, що таке голод.

Усівшись на даху, патрав нещасну птаху, 
вітер підхоплював пір’я, несучи його до зоо-
парку. По тому пір’ю його й вислідили та взя-
ли на замітку. Як-не-як у гросбусі зоопарку 
він мав порядковий номер і був “на балансі”, 
а отже, й далі вважався власністю зоопарку. 
Не відаючи про те, втікач розкошував на волі, 
набирався сил, міцнів, випробовуючи крила 
стрімкими кидками за здобиччю...

Тим часом працівники зоопарку, ви-
явивши на даху дев’ятиповерхівки збіглого 
яструба, трохи заспокоїлись, розуміючи, що 
такого добутливого місця втікач не залишить 
і далеко від зоопарку летіти не буде, тож, не 
кваплячись, виношували різні плани, як по-
вернути крилатого експоната до скляного па-
вільйону, стеля якого на той час уже, ясна річ, 
була полагоджена і засклена.

А втікач жирував-розкошував на горищі й 
удень на даху.

Воля подобалася йому чимдалі більше. 
Навіть про далеку свою батьківщину, про 
Карпати, – не згадував, почав про них забува-
ти. Та й не дуже мріялось про щось, коли все 
маєш. Нащо йому Карпати, коли і тут – воля!

Та однієї ночі спалахнула гроза. Всю ніч 
оглушливо гриміло, над містом сунули важкі 
чорні хмари, що їх краяли жовтогарячі блис-
кавиці, завивав, як навіжений, вітер, скрипіли 
дерева, і, здавалося, хтось невидимий в цьому 
світі тяжко метався і стогнав, не знаходячи 
собі місця.

Яструб сидів на горищі в затишку та без-
пеці і крізь слухове вікно спостерігав за спа-
лахами, аж раптом в одному із спалахів, що 
освітив на скороминущу мить півміста, по-
бачив щось до щему знайоме... Якісь високі 
зелені гори, над ними пливли білі хмари, по-
лонини, темно-зелені ялини – і серце його 
затрепетало: він упізнав Карпати. Вже при-
забуті ним Гори Його Малолітства, коли був 
ще жовторотим яструб’ям. Вони озивалися до 
нього то співом трембіти, то далеким підзем-
ним гулом, вирізьбившись у спалахові небес-
ного вогню. І яструб відчув поклик. Невже він 

і справді проміняв волю на неволю та жирних 
голубів у чужім краї?..

А далі в гулі грому почув якийсь далекий-
далекий звук, що бринів і бринів на полонині 
тих Гір, голос, що його він чув ще пташам. Той 
звук часто розносив по Горах вістку про чи-
юсь смерть, похорони чи весілля, застерігав 
про тривогу, утішав радістю. Вчув він і вівчар-
ські награвання.

Трембіта! Знаменита гуцуло-буковинська 
труба з піхти чи ялини, така гучна, що її дале-
ко-далеко чути в Горах, і тоді здається, що то 
співають самі Гори.

Тієї ночі в громах і ревиську вітрів йому 
вчувалася трембіта. Вона про щось застеріга-
ла і водночас кликала його до себе – до Висо-
ких Гір... І клич той був такий сильний, що на 
нього озвалася кожна клітина його єства. Не 
дочекавшись ранку, як тільки-но зазоріло, а 
в усьому тілі ще співала ялинова труба, звана 
трембітою, він знявся з даху, покружляв над 
зоопарком і полетів на захід – на голос пред-
ків...

Як зійшло сонце, він уже був далеко за 
містом своєї неволі. Летів квапно, налягав на 
крила, наче боявся спізнитися на свято якесь.

І з кожним помахом його дужих крил 
батьківщина ставала все ближчою. Хай поки 
що лише на кілька помахів, на удар його сер-
ця, але він наближався, і в цьому вже крилася 
перемога. В небі і в усьому світі клекотів бе-
резневий вітровій, була весна, та весна, про 
яку в пісні співається-дивується:

Дівчина, дівчина, юна весна,
Звідки приходить – ніхто не зна...

Але він уже знав: до нього весна прийшла 
з Карпат, і він летів до Рідних Гір на свято вес-
ни, бо кликала, вабила і вела його трембіта...

Далеко ще, ой далеко були Карпати – за 
лісами, за полями, за ріками, за чотирма об-
ластями, іноді закрадалася і холодила тіло 
якась неясність: а чи є вони взагалі, ті Карпа-
ти, у світі білому? А чи це його мрія, сон його 
золотий, а сам він усе ще спить і бачить те ви-
диво у своєму скляному саркофазі...

Аби заощадити сили, яструб набирав ви-
соту, у якій, якщо дивитися із землі, перетво-
рювався на цятку, й на теплих потоках пові-
тря, що піднімалося від нагрітої землі, ширяв 
легко й нечутно, і тіло його линуло без будь-
яких зусиль, долаючи просто десятки й десят-
ки кілометрів.

За чужим кордоном, що його він пролетів 
ще вночі, внизу вже тяглася Житомирщина. У 
цих краях, знаних ще тим, що колись тут вітри 
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були подихом Стрибога, а влітку – сина його 
Літника, бога теплих літніх вітровіїв, нині вла-
дарював Ярило – бог весняного сонця. Грім і 
блискавка тут споконвіку були проявами дій 
Перуна: грім – то слово його, а блискавка – 
погляд Дажбога.

Придніпровська височина переходила в 
місцями заболочену Подільську низовину.

Промайнув і зник Овруцький шлях. Дале-
ко внизу, серед лісів та боліт, серед зеленавих 
рівнин звивалися голубі змії тамтешніх річок 
і серед них Тетерів з Гнилоп’яттю, Гуйвою та 
Іршею, притоки Прип’яті Уборть та  Уж, під 
правим крилом заголубів брат Горині Случ...

А він усе летів і летів, ніде не зупиняючись 
у перші дні, допоки несли його теплі потоки 
повітря. На перепочинок, а потім і на ночів-
лю сідав на вершечках високих дерев, котрі 
росли одиноко, і з яких ген-ген було видно, а 
отже, і до яких, і до нього ніхто не міг непо-
мітно підкрастися. 

Куняв, набурмосившись, як сич, хоч усе 
його єство все ще летіло, і одним оком пас 
вид ноколи.

І знову, ледь засіріло, змахнувши відпо-
чилими крильми, залишав вершок дерева і 
ритмічними сильними помахами кидав своє 
тіло все вперед і вперед. Куди летіти, в яко-
му напрямку, йому підказував голос предків, 
скоряючись тому голосу, він і летів. Болота 
змінювалися полями, поля листяними і хвой-
ними лісами... Десь там унизу, крім двоногих, 
жили й чотириногі – лосі, косулі, дикі свині, 
зайці, лисиці, борсуки, бобри, а ще крилаті – 
тетеруки, глухарі, дикі качки, що їх іноді на 
ходу, звалившись з неба, вихоплював він із 
болотяних озеречок, соукви, куріпки – мав 
що ловити. Проте більше летів у надголодь 
– щоб легше ставало крилам. Тільки коли по-
чинав утрачати силу, каменем падав з неба – 
на зайця чи куріпку в степу, на дику качку на 
болоті... І знову вперед і вперед, коли дні змі-
нювалися ночами, а ночі днями, а він усе летів 
і летів у піднебессі в одному напрямку – на за-
хід, туди, де Високі Гори підпирають хмари, 
пронизуючи їх вершинами...

За Новоград-Волинським з його мавчини-
ми лісами на Случі, за голубою Смолкою вже 
була Хмельниччина. На її межі він крутіше 
поверне вниз, на південь, а тоді знову візьме 
на захід, як внизу почнеться Волинська висо-
чина і потягнуться полого-хвилясті рівнини, 
глибокі долини річок, балок і – села, села, 
села, містечка й міста.

З усіх усюд, з усіх земних країв, інколи й 
з небесних з молодими вітрами чувся Зелений 
Шум пробудження весняної природи.

Справжній прихід весни починається на 
Явдохи, 14 березня, а остаточним утверджен-
ням її вважається Благовіщення – 7 квітня.

Він їх зустрів у польоті. Пролітаючи над 
селами, чув, як дівчата на вигонах співали вес-
няні замовляння, й це сприяло розвою листя 
на деревах, трав на луках, зелених врун на по-
лях.

Благослови, мати!
  Весну закликати!
    Весну закликати
      Зиму проводжати!
        Зимочка в візочку,
          Літечко в човночку...

І гарно йому було летіти під ті співанки-
замовляння – де й сила бралася. Починав свій 
лет, як перед світанком у небі пломеніла ран-
кова зоря, а завершував день, як у присмерку 
спалахувала вечірня, і втоми не знав, і багнув 
летіти ще і ще.

Заголубів і зник Південний Буг. Вервечка-
ми, яким не було кінця-краю, тяглися дороги 
– ґрунтові, шосейні, асфальтові, рельсові, по 
яких у залізних машинах рухалися ті двоногі, 
які були позбавлені крил. Правда, вони мали 
величезних залізних птахів – де, в яких гніз-
дах, у яких батьків-птахів вони повиростали? 
На них літали в піднебессі, але він завбачливо 
їх обминав. Хай літають на залізних крилах, 
як не мають своїх. Він мав свої – надійніші і 
витриваліші – і тому летів туди, куди кликав 
його голос предків. Плив над полями й лісами, 
над селами й містами, іноді перетворюючись 
на цятку, завмирав у повітрі, щось загледівши 
внизу, і знову долав і долав величезні відстані.

У верхів’ях Горині, Случа та Хомори від-
почивав, а підкріпившись тетеруком, взяв 
на Збруч та Ушицю – потяглася лісостепова 
зона, а він зі своєї висоти вже бачив далеко-
далеко на обрії широку синю смугу Дністра... 
Не рахував ні днів, ні ночей. Нащо. Скільки б 
їх не було, він усі долав – день за днем, ніч за 
ніччю...

Великі міста обминав, малі пролітав кра-
єм. Якщо внизу було село – проносився над 
ним швидкою кулею.

Внизу вже була Тернопільщина, тяглися 
Кременецькі гори, що крутими уступами об-
ривалися до Малого Полісся, випливали з-за 
обріїв вапнякові пасма Товтр, званих Медо-
борами, вже недалеко було й Опілля.

Блакитніли річки, одна одну змінюю-
чи: Золота Липа, Коропець, Серет, Нігла-
ва, Збруч, Іква. Блищали дзеркала ставків 
та озер, тяглися до обрію лісостепові зони. 
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Ліси були здебільшого по долинах річок, у 
Товтрах, на вододілах. Там він іноді хапав 
перепелів, сірих куріпок. Іноді зустрічав міс-
цевих яструбків, але навіть уваги не звертав 
на родичів – не було коли. Та й був він вели-
кий яструб з гордим і лячним для пташиної 
дрібноти йменням тетерев’ятник, а то все зу-
стрічалися малі, темно-сірі яструби-тювики. 
Товклись вони в заплавних лісах і живилися 
малечею – гризунами, ящірками чи, по біді, й 
комахами.

Якось він ледь було не збив яструбову 
сову, оперенням схожу на них, яструбів: ті-
точка його і вдень товклася, але він не став 
зупинятися і тратити на неї свій час. Поперед 
нього на захід летіла весна, і він не міг від неї 
відстати. У Високих Горах він мав з’явитися 
разом з ним – із Зеленим Шумом.

Від краю до краю спалахували грози – то 
Перун бився з Дівами, бісами, з Марою. А хто 
запевняє, що грім – то стукіт-гуркіт колісни-
ці, якою роз’їжджає пророк Ілько. І хто вже 
нині повідає достеменно: Перуна то голос чи 
гуркіт Ількової колісниці, – все переплелося 
у світі білому…

А ранки після таких гроз народжувалися 
світлі, чисті, наче вмиті, і яструбові тоді особ-
ливо гарно летілося... Неначе не крила його 
тоді несли, а саме небо... І він летів, без зу-
силь обганяючи білі хмари, що кудись пливли 
і пливли небесними дорогами – вічні мандрів-
ниці.

На підльоті до межі Тернопільщини 
яструб знову повернув на захід. Високим під-
небессям пішов на Івано-Франківщину, вже 
відчуваючи дух Високих Гір, їхнє дихання і 
весняний шум лісів та швидких гірських вод.

Схудлий, але жвавий і легкий, наче й не 
подолав він сотні й сотні кілометрів, ожив, 
збадьорився. Відчував приплив свіжих сил – 
мабуть, тому, що попереду було Прикарпат-
тя, а за ним і самі Карпати, закутані хмара-
ми...

Заблакитнів Дністер, як із землі вирос-
тали гірські простори Івано-Франківщини, 
вздовж Дністра тяглася Передкарпатська 
височина із зеленими долинами. У межиріччі 
Пруту й Черемошу він пролетів Покуття.

І вже виднілися хребти з куполоподіб-
ними, пласкими вершинами й пологими схи-
лами. На обрії виростала Горгана, за нею 
здіймалися Чорногора з Говерлою. Почина-
лися Покутсько-Буковинські Карпати. Його 
великий переліт із чужих країв через Жито-
мирщину, Хмельниччину, Тернопільщину та 
Івано-Франківщину мав ось-ось завершитися.

Він уже підлітав до Високих Гір зі стрім-
кими бескидами на вершинах, до яких діста-
ються лише сильні птахи, до краю, в якому 
владарює найбільший орел, званий Беркутом. 
Пан-господар Карпат із розмахом крил до 
двох метрів охороняється навіть законом. Та 
ще вітри-верховинці й мандрівниці-хмари від-
почивають над урвищами крутими, де й голо-
ва йде обертом, як глянеш униз.

Карпати...
Всього лише, здавалося б, гірська систе-

ма (а їх чимало на планеті Земля – і більших, 
і грізніших) на Півдні Європи. Простягаються 
у вигляді випуклої на Північний Схід дуги в 
межах Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини 
й України. Довжина майже 1500 км, ширина – 
120–430 км, пересічні висоти 800–1200 м, най-
більша – 2655 м – гора Герлаховська Штіт.

Із зовнішнього боку вони оточені смугою 
передгір’їв (Прикарпаття). Більша частина 
Лісистих Карпат розташована на території 
України, де вони мають назву Карпати Укра-
їнські. Простягаються смугою завдовжки 
понад 270 км і завширшки 100–110 км з Пів-
нічного Заходу на Південний Схід, займаючи 
площу понад 24 000 км2.

Являють собою середньовисокі гори з 
м’якими обрисами й куполоподібними вер-
шинами. Найвища гора Говерла (2061 м) – зі 
своєї скелі прабатьківської яструб щодня її 
бачив, тож певний: якщо поруч Говерла, він 
таки й справді вдома.

Але Батьківщина не вимірюється метра-
ми-кілометрами, як самі гірські хребти й вер-
шини. Батьківщина не має меж ні на землі, ні в 
небі. Вона неосяжна й несходима, а тому ста-
новить собою цілий-цілий світ...

...А з верховин, з Гір Високих із м’якими 
куполоподібними вершинами кудись униз, де 
часто стоять хмари, несуться потічки й струм-
ки. І ріки мчать гірські, нуртуючі, зі швидкою 
холодною водою.

А позад нього простилаються квітучі по-
лонини – між землею і небом високим.

Реве на полонинах худоба.
Гірськими плаями спускаються в долину 

люди.
Чути, як десь вівчарі співають: “Ой піду я 

в полонину білі вівці пасти...”.
І трави на полонині щемко пахтять, і він 

відчуває підземний гул – дихання Високих 
Гір, а вітри – дзвінкі й цілющі, як і все у краях, 
званих Батьківщиною.
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Він сидів на шпичаку скелі й гордо ози-
рав виднокраї, що віднині й назавжди ставали 
його краями. І був уже не бранцем, не поло-
няником, живцем замурованим у скляному 
саркофазі чужого міста, – все те лишилося 
десь там, далеко-далеко, як поганий сон, яко-
му ніколи – цур йому пек! – не буде вороття.

Віднині він уже не експонат, а й справді 
крилатий птах.

Колись йому, ще малому, неопереному 
яструбеняті, яке й літати не тямило, лише 
обережно дибуляло до краю гнізда, аби по-
дивитися, що там у світі, – колись йому роз-
казував батько-яструб (а батькові притчу за-
повідав дід-яструб): 

– Сину мій, ніколи і ніде не забувай, що ми 
– крилаті. А яструби й поготів. Родичі само-
го Беркута, володаря Карпат. Як надійде літо 
красне, ти будеш слухати петрівчаних пісень, 
що їх жінки співають у Петрівку в селах – 
о-он там, нижче хмар і полонин, у зелених до-
линах. У перший день Петрового посту жінки 

неодмінно згадують яструба. Збираючись до 
гулянь, обіцяють яструбу десятину курчат, 
а запрошуючи одна одну в корчму, кажуть 
так: “Ходімо на шуляка”. Це – щоб уберегти 
курчат від зірких очей яструба, інакше лихо 
їм буде. Тож кожна жінка неодмінно зав’яже 
собі очі і, вперше виносячи у двір курчат, ка-
затиме: “Як я не бачу, де випускаю курчат, так 
щоб не бачив їх і шуляк”…

Яструб, згадуючи той звичай карпатських 
жінок, посміхнувся.

А втім, це він би посміхнувся, коли б умів 
посміхатися. Але річ у тім, що яструби ніко-
ли не посміхаються. І наш так само. Він сидів 
на стрімчаку скелі суворий і грізний, хоч на-
справді не був таким, і мав на мислі одне: тре-
ба шукати собі пару, подругу-яструбчиху, та 
й заходжуватися коло власного гнізда, щоб 
потім у ньому висиджувати малих яструбенят 
– аби їхньому роду крилатому та й не було 
переводу.

Т етяна БОНДАРЕВСЬКА народилася 26 жовтня 1961 
року в с. Суха Кобеляцького району Полтавської об-

ласті. Закінчила 10 класів Шенгурівської середньої школи, 
біб ліотечний відділ Гадяцького культосвітнього училища. 
Працювала бібліотекарем, вихователем дитячого садка, 
педагогом-організатором, кореспондентом районної газе-
ти “Колос”. Нині – директор Літературно-меморіального 
музею-садиби Олеся Гончара. Друкувалася в газетах “Днепр 
вечерний”, “Колос”, “Зоря Полтавщини”, “День”, “Слово 
Просвіти”, “Літературна Україна” та альманахові “Рід-
ний край”.

ЗІ “ЩОДЕННИКА” СІРОМАНКИ

Я ка цікава річ – життя. Головне, бути кміт-
ливим, і не доведеться нудьгувати. Я така 

собі сіра Мишка. Ну та що ж, якою долею вже 
Бог наділив… Я й не ремствую. Мишаче життя 
також має свої привабності.

А взагалі вважаю, що основне – бути на 
вістрі подій. Тому щоденно забираюся до ко-
морки і точу складені там газетки, книжечки. 
Яких тільки цікавинок не почерпнула. З дея-
кими слововиливами абсолютно згодна. На 
інші маю свою думку.

А це якось перетрубила багатосторінкове 
відлуння життя місцевої громади. Там розпо-
відалося і про події в лісовій спільноті. Лосі, 
зайці і навіть косолапі, які на Полтавщині 

рідкісне явище, на арені подій. І завершення 
історії до душевного щему справедливе. За-
кортіло й мені побувати в тому лісі. Запаслася 
друкованим харчем та й майнула до омріяної 
місцинки. Мчалася чимдуж через степ, щоб 
Котові на очі не потрапити. Він же, як-не-як, 
мій безпосередній начальник. А я, в обхід ко-
тячої величності, рвонула до вищого керівни-
цтва. 

Добігла до хащі, шурхнула під перший-
ліпший кущик – і відсапуюсь та зусібіч спо-
кійненько роззираюся. Невтішна картина 
переді мною. Ліс захаращений. Старі дерева 
височіють сухостоєм або ж звалені бурелома-
ми. Модного Явора чи Осокора не помітиш. 
А віковічні Дуби якісь у мохах та грибках. Чи 
тяжко хворі, чи маскуються, щоб не спиляли. 

Ïðîçà
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І рідко-рідко їх стало. Все більше американ-
ський кленок-самосій заповнює ліс. Його ж і 
не пиляють: користі з того мало… 

Ну от, відпочила трохи й пішла в гуща-
вину. Зустрічалися сестри-сіроманки. Пиха-
тенько поглядали на мене, крізь зуби цідили 
своє “здрастуй” і шмигали в нірки. А там шур-
хотіли якимись папірцями та на комп’ютерній 
клавіатурі вистукували. Ну та Бог з ними. 
Мені б Зайця побачити. В отому тижневику, 
що схрумала, писалося, що він біленький і 
пухнастий, а головне, щиросердний. Може 
ж, вислухає і видасть охоронну грамоту від 
Кота. А ще в цьому Лісі, говорять, є Мудрий 
Лис. Якщо не брешуть, він може навіть мате-
ріальну допомогу надати простим сіроман-
кам. А ми ж, степова мишва, можемо і таланти 
свої показувати. Он у моєї подруги церковної 
Миші син такі картини малює – залюбуєшся. 
Нещодавно головний Пацюк однієї з книж-
кових комор запросив розвісити оті витвори 
мистецтва в підпорядковому йому закладі, 
щоб усі бажаючі мали змогу полюбуватися 
талантом Самородка. Можливо ж, Лис заві-
тають до нас. Таке малярство не може не спо-
добатися. Дивись, і фарб, а може, й полотна 
на картини подарує художнику. Бо він, як і 
всі миші, бідний.

Ото дійшла я до головної галявини. А там 
на високому пеньку саме сидить Мудрий Лис і 
звисока позирає. Привіталася я чемненько, та 
так покірненько запрошую його до нас у степ 
погостити. Аж тут несподівано і Добрий За-
єць пристрибав. Тільки-но мене уздрів, відра-
зу так єхидненько і якось аж хижо: “Ага! Це 
та Миша, яка ще й пише, а не лише читає”...

Лис дав виговоритися Зайцеві. А по тому 
розповів мені про свою надмірну зайнятість 
більш важливими справами, аніж степ. І по-
обіцяв, якщо випаде вільна хвилинка, непри-
мінно загляне в наші пенати.

Розвернулася я, не солоно хлещучи, та й 
побрела додому. А по дорозі зайшла до дав-
ньої подруги, з лісових мишей. Її натуру не 
зачепив вірус пихатості. Переговорили ми 
з Аїдою (так звали подругу) багато про що. 
Згадали і про Мудрого Лиса та Доброго Зай-
ця. Виявляється, візити вони здебільшого на-
носять удвох. От нещодавно прикалабок до 
однієї нірки відремонтований з помпезністю 
відкривали. Обидва були, говорили вишукано 
про роботу на благо суспільства і по черзі по-
зували фотографу Тхору. Після такої неор-
динарної події попрямували до трапезної по-
лянки. Хазяїн нори “виставлявся”. Їли, пили, 
у вічній любові та вірності один одному кля-
лися. Навіть польку-бабочку танцювали.

Заночувала я в Аїди. Гнітючі сни звечора 
чорною пеленою тисли на мене. А під ранок 
розвіялися. Прокинулася я з новими силами і 
надіями на краще майбутнє. 

По дорозі до рідного степу міркувала: все 
влаштується. Лис із Зайцем водитиме друж-
бу, доки той йому дорогу не перейшов. А по-
тім залишить від косоокого лише хутро та 
кістки. А одного пана легше терпіти.

                           Мишка  Сіроманка

МІЙ ДРУГ АРНОЛЬД

Сміх людський – яке це чудо!... 
Який дар природи…

О. Гончар. Щоденники, 01.02.1968 р.

Цей день був для мене дуже нелегким: 
робота не клеїлася, “на килим” виклика-
ли... Втомлена йду до автозупинки. В голові 
– каша: як розподілити мізерну зарплатню, 
щоб і за комунальні послуги розрахуватися, й 
на харчі лишилося. А ще черевики в сина роз-
лізлися – пора нові справити…

Думки зовсім покинули мене грішну, коли 
забачила, скільки народу очікує на транспорт. 
Хоч би “влізти”!

Під’їжджає маршрутний “Ікарус”. Люди, 
пихкаючи, активно “працюють ліктями”, про-
штовхуються до салону. Поде-не-де зчиня-
ються сварки. Не зважаю – досягаю мети. 
Нарешті і я дивлюся на зимову вулицю через 
віконне скло автобуса. Щоправда, стою на мі-
зинцеві правої ноги. А все ж – їду. Поруч зі 
мною “висить” маленька сухорлява жіночка. 
Ця, мабуть, і підлоги ногами не торкається. 
Правою рукою тримається за поручні. Ліве її 
плече, під вагою величезної валізи, поникло 
вниз. Така кошача поза в цієї бідолахи. На 
кожній наступній зупинці її тіло розкачує. І 
все ж – розташування свого не міняє.

– Романове! – оголосив водій. Усіх при 
зупинці похилило вперед, потім – назад. У 
Романовому вийшла одна юнка. А в салон 
пропхалося з десяток пасажирів. Рушили. Та 
гамір біля вхідних дверей не вщух, а переміс-
тився хвилею до середини, саме туди, де стою 
я. І тут – уздріла об’єкт загального невдово-
лення. Пишнотіла жіночка завзято проштов-
хувалася в тісняві. Зупинилася, перевела по-
дих і з новими силами приступила до штурму 
щільної стіни людей. Під град її штовхань по-
трапила і “висяча кішечка”.

– Не штурляйся! – заволала та. 
– Чи й не цяця! На таксі їзди, щоб до тебе 
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не торкалися, – парирувала розпашіла ті-
тонька.

– Цяця чи не цяця, а в мене в валізі яйця. 
Не доведи, Господи…

Чого там не повинен був допустити Гос-
подь, почути не встигли. Бо “атакуюча” заве-
рещала:

– Ой, ненько, панчохи мені порвала сво-
єю валізою. Бачить, що тісно, і зі своїми яйця-
ми вперлася в автобус.

– Чого ти верещиш, мов недорізана сви-
ня?! – отримала у відповідь.

– А ти гавкаєш, як собака, – не здавала 
позиції опонентка.

… Звідкись із задніх сидінь несподівано 
пролунав соковитий чоловічий баритон:

– А це вже зайве. Для чого так собак гань-
бити? От у мене – пес Арнольд, розумниця. 

Від несподіванки обидві жінки заціпені-
ли. Решта пасажирів також принишкли. А чо-
ловік повагом повів мову далі:

– Отож, буває, посваримося з дружиною. 
Ходжу за нею, прошу: “Вибач”. А у відповідь: 
“Гар-р-р!” За мною невідступно крокує Ар-
нольд, виляючи хвостом. Коли йому набри-
дає ця марна трата часу, він дружньо мовить: 
“Хазяїне, не чіпай. Перекипить – сама при-
біжить. Ще і в щоку лизатиме”. І справді. От 
розумний собака. Йому б у дипломати.

Одного разу, не пам’ятаю вже з якої на-
годи, трішки пригубив на роботі. До будин-
ку добрався. І там, як на гріх, забув, у якому 
під’їзді живу. Годин три отак кружляв, за-
дравши голову на вікна, доки не вздрів в од-
ному своїх: Арнольда і дружину. Швиденько 

піднімаюся на поверх, відкриваю двері. А в 
квартирі – абсолютна тиша. Тобто дружина 
не реагує на моє повернення після тяжкого 
робочого дня до рідної домівки.

Я їй говорю: “Привіт. Щось я зголоднів”. 
А вона: “Де волочився до дванадцятої ночі, 
туди і йди”. І демонстративно, окинувши 
мене зневажливим поглядом, попрямувала в 
спальню.

Гірко стало на серці. Все життя для неї, 
невдячної. Ну, затримався трішки…

Таким невтішним здалося мені це горе. 
Тут у коридор, де я тупцявся на місці, при-
тримуючись за стіну, вийшов Арнольд. Поса-
див мене на пуфик, роззув, повів у кухню та й 
говорить: “Як я за тобою скучив. Зараз подам 
вечерю. Ти більше так довго не затримуйся, 
бо ж хвилююся, чи нічого не трапилося. Часи 
такі настали…”

Нагодував мене пес, ліжко постелив: 
“Відпочивай, рідненький”.

З того часу біжу додому галопом, щоб 
Арнольда не засмучувати. Для чого другові 
серце краяти… – завершив сповідь душі чоло-
вік.

Під дружній регіт не помітила, як і доїха-
ла до своєї зупинки. Люди спокійно покидали 
автобус, який щойно аж двиготів від сміху. 
Якийсь зівака тільки-но спохватився, що про-
їхав свій мікрорайон і тепер доведеться дале-
ченько йти пішки.  Я, сповнена енергії, поспі-
шила додому. Там на мене чекають чоловік і 
діти. Вони, мабуть, хвилюються.
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POSTМОДЕРНІЗМИ 

Надлюди йдуть по надпланеті,
 надночі і надвечори
  в своїм щоденнім цім надлеті
   вкривають землі догори,
    надліхтарі і надпечалі
     мене ведуть у наджиття,
      а я наддалі і наддалі…
       в надсерці спить надкаяття.
Пройти прості свої стежини – 
я так не можу (не біда).
Надмрії лиш у надлюдини,
в надокеанах надвода.
                                                      08.03.2008

* * *
Тумани вбивають доволі швидко,
лізуть кліщами до голови...
нічого не вдієш – волосся рви, 
доки нанизують спогад на нитку...

Доки шукають оте ім’я, 
що серце від нього так б’ється гучно...
Тумани завжди потрапляють влучно
у твою душу, немов змія...

І зітруть просто, немовби флешку,
її обличчя, твоє минуле...
Тумани хижі, немов акули,
не лишать навіть до неї стежки...

* * *
У всьому шукаєш її сліди,
її парфуми у свіжім повітрі,
знайомі рухи її ходи,
слова, що тепер зникають у вітрі.

Все, до чого торкалась вона,
де лишалися тільки її відбитки,
стало скарбами... і осінь сумна
перетворює час на коштовні злитки...

Перемелює час на листя і дощ,
ходить за мною тихою мишею.
І шукаю її поміж вулиць і площ,
і мій телефон розмовляє тишею...

* * *
Отак би поїхати автостопом,
летіти швидше, ніж кінь галопом,
назустріч новим містам...
Лишити собі за плечима долю,
без зобов’язань, пекучого болю.
Жити без світу реклам...

Час від часу ловити машину,
шукати ночівлю в пізню годину,
їсти хотдоги і пити сік...
І знати напевне – тепер ти вільний.
Сів вже давно новенький мобільний,
спокій, мов зрадник, втік...

Р оман ПОВЗИК – молодий полтавський поет. Народився 
6 липня 1990 року, закінчив Полтавську школу № 5, де й почав 

писати вірші. Був учасником багатьох літературних конкурсів. У 
10 класі виборов перше місце в міській олімпіаді з української мови 
та літератури, де саме поезія допомогла йому вдало написати твір 
і прихилити журі.

Ще одна душевна пристрасть Романа – споруди й дизайн, тож 
не випадково вступив на будівельний факультет Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
де сьогодні навчається в магістратурі. Входить до літературної 
студії “Слово”, що діє у виші, є постійним учасником поетичних 
вечорів, публікувавсь у трьох колективних збірках, виданих 
ПНТУ. Член незалежного мистецького об’єднання молодих авторів 
“Magnum Opus”, у складі якого долучився до таких творчих 
акцій, як “Читання на біс” (книгарня “Книголенд”, 09.11.11), 
“Акустичні читання” (03.12.11), проект “Літературна Битва 
Міст”, у якому 5 поетів із “Magnum Opus” здобули перемогу над 

5 поетами з Кременчука (Кременчук, 11.02.12; Полтава, 25.02.12). Наразі працює над першою книгою 
своїх віршів.
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Нема телевізора, Інтернету...
У віці новітнім живе планета,
а ти тепер – як століття тому...
Бо ні... не замінить клава і миша
доріг і площ... І вранішня тиша
доступна тобі одному...

І можеш тоді повернутись додому,
про подорож цю – не розкажеш нікому,
хай мовлять: “Ото дивак!”...
І будеш жити, долі обранець,
дивитись на осені жовтий танець,
що вся золота – бездоганний смак...
                                                                  04.10.2009

КУБИНСЬКЕ

Фідель сьогодні сумний,
дивиться дощ осінній,
що стрімко по даху тече...
Фідель випиває за Че...

Скільки пройшли ці ноги,
вірячи власним душам?
Знає: за перемоги 
сходжені всі дороги...

Все непомітно плине...
Спершися об пілястру,
згадує власне минуле
великий барбудо Кастро...

             02.10.2010

БАРВИСТИЙ ВІРШ

Вперед фарбувати будинки!
Купити фарби багацько –
розмалювати цеглинки
так експресивно-зненацька!

Щоб сіро-сумні перехожі
відчули потрібність зміни,
що все у житті хороше,
що світ – це не тільки стіни...

Ви ще сидите без фарби?
Вперед же назустріч диву!
Шукайте веселі барви...
малюйте світи красиво!

          03.10.2010

ІНДІЯ

Вже надто пізно задивлятися в небо,
пити очима блакить океану...
Зникають і друзі, і Всесвіт, і все, бо
ти засинаєш і бачиш тумани...

Аби дочекатись на зорі в зіницях,
забути про воду, про море, про ріки...
Країна нірвани, слонів і кориці
сниться тобі, зазира під повіки...

І хоч назавжди тобі не лишиться
цей спогад чи сон, що побачив уже ти...
Відчуй у повітрі – прянощі й тишу,
поглянь: на руці зостались браслети...

                                                 02.04.2011

ПОТІК

Найкраще писати у зливу
на кухні з відкритим вікном
вірші з подвоєним дном,
які видихаєш мінливо,
де ритм, наче серця такти,
де рима – лише твоя,
знаєш, сьогодні я
всі відміняю антракти,
всі починаю драми
для одного актора.
Я невимовно хворий
небаченими містами,
де вулиці повні дива,
що вистачить і подорожнім,
які блукають порожніми
і пишуть собі у зливу.

           25.09.2011

МЕДОГЛЯД

В аналізі крові – жодної рими,
відсутність верлібрів, немає вірша.
Мабуть, якщо порівняти з іншими,
моя медкартка точно найгірша.

Натомість цукор, еритроцити,
незрозумілі медичні коди.
Раніше в серця мав звичку просити
слів, що живуть у нім від природи.

Я знаю – рядки біжать судинами,
гарячими, наче вогонь без диму.
Я, мабуть, просто така людина,
у мене в венах немає рими.

                                  15.10.2011

* * *
Ночі до тебе лізуть по склу,
по снах ховають морок і зорі,
і душу твою, ще зовсім малу,
тягнуть в світи, такі непрозорі.

Проходять крізь вікна в темінь кімнати,
мов прохані гості, мов так і треба,
лізуть у сни, щоб кращі забрати,
бояться лиш тих, де сонячне небо.

Äåáþò
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І швидко звикаєш до цих знайомих,
і сни твої десь уже в півдорозі:
по тих маршрутах, тобі не відомих,
в ночей у кишенях, немов в облозі.

                                                              15.10.2011

ЛЕДІ ГАГА

Леді ГаГа приходить додому, 
готує сандвіч із шинкою.

Думає: “Боже, як хочеться бути
нормальною жінкою,

вдягнути звичайні джинси, 
узути старі кросівки,

та хто ж тоді купуватиме 
мої епатажні платівки?”

Налива молока у склянку, п’є, 
наче тонік з льодом.

Думає: “Господи, хочу зізнатися 
перед народом,

сказати – оце я справжня, 
все інше зника з вітрами,

та все це підхоплять в ефіри новини 
                                                       і телепрограми”.

Бере із плити каструлю, 
насипає борщу у миску.

Думає: “Знову концерти, шоу і кліпів низка,
а хочеться взяти гітару і пісню співати одну
про те, що «у тобі я втоплю свою весну»”.
                                                                          19.11.2011

WINTER QUEEN

Вона говорила так, 
ніби ловила руками повітря, 

наче усе довкола змінювала навіки,
не вірила в алкоголь як душевні ліки
і раз на півроку стирала усі номери і ніки.

Співала часом так тихо, 
що важко було почути.

Дивилася в очі пильно, 
немов полювала зіниці,

а потім зникла у зиму і навіть уже не сниться,
хоч обіцяла... Напевно, міняє тепер столиці.

А зими приходять вчасно потягами вокзалів.
І все, що вона казала, скоро присипле сніг.
Так завжди: не все втрачаєш, 

а щось таки і зберіг –
її ледве чутний сміх...

02.12.2011

* * *
Зиґмунд Фрейд, або Фройд 

(кому більше як до вподоби),
гуляє бруківкою Відня разом 

із псом кудлатим:

собаці хочеться бігати, хочеться грати,
вирива повідок – це вже четверта спроба.

А хазяїн говорить весь час про 
свої проблеми:

про дитячі травми душі своєї особи,
заліковані рани, втрачені дні, хвороби,
наприклад, нежить, хронічне безсоння,

екземи.

Виливає усе-усе бідолашному сенбернару:
забуті коханки, клієнти, що марять ночами,
як місцеві церкви і їхні прочани
проти нього й пророчать небесну кару.

“Я втомився, Вулкане, я бачу знаки в усьому,
я хотів би кудись втекти, але скрізь же люди:
на роботі, удома, в кав’ярні! усюди!”
Вслід дивилися тужно – граки й ворони…

І отак раннім ранком розбивали 
порожню тишу.

Пес подумав: “Хазяїн – хороший і добрий,
він частенько сумний, він не дуже хоробрий,
та я знаю одне – я його не залишу!”

06.02.2012

ВТІКАЧІ

Ще вчора вони сміялись, 
пили колумбійську каву,

слухали разом новини, – незрозуміло чому.
Чекали якусь пригоду, таку мрійливо-цікаву,
і час від часу вона говорила йому:

“Давай поїдемо звідси, 
життя не скінчиться завтра.

Потяги линуть, мов гусінь травою 
своєї весни...

Блукатимемо містами, 
як у книгах блукає правда.

Сумують вокзали, площами плачуть вони.

Давай поїдемо звідси, в повітрі тут 
скільки злості!

І ці новини, дивись, поступово вбивають нас.
Що, власне, тримає? Лиш Сонце 

заходить в гості...
Зникнемо просто, полинем 

в дорожній джаз…”

Ще вчора вони сміялись і швидко 
складали речі...

Покинувши місто, рушали в нові світи…
І засинали разом в мандрівках або у втечах,
тільки їм і Сонцю відомо куди...

08.02.2012

Äåáþò
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* * *
Дівчинка Леся працює у “АТБ”,
шкірою пальців вміє читати штрих-коди.
“Пакет не потрібен?” – може спитати тебе,
а ти познайомитись 

                   з 
                         нею 
                              шукаєш 
                                    нагоди.

Дівчинка Леся говорить до тебе на “Ви”,
щира усмішка чи просто така тут етика...
А очі, як море, просто стрибай і пливи.
Зайвою 

             буде 
                   будь-яка 
                             теоретика.

Дівчинка Леся не буде дивитись услід:
в неї десятки таких – з кошиками-візками.
Можливо, для когось вона – то є цілий світ,
а ти просто 

               ідеш  
                      з 
                       продуктами
                                 і 
                                  речами.                     

                                                           26.01.2012

Äåáþò

А нна ЄГОРОВА – молода полтавська поетка. Народилася 22 грудня 
1993 року, закінчила Полтавський міський багатопрофільний 

ліцей № 1 імені І. П. Котляревського, нині навчається на 2 курсі 
факультету філології та журналістики Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Бере активну участь у культурному житті Полтавщини, багато 
спілкується з творчими людьми краю, входить до незалежного 
мистецького об’єднання “Magnum Opus”. Захоплюється поезією 
В. Маяковського, Й. Бродського та прозою Ф. Кафки. Має мрію 
створити в рідному місті могутній мистецький осередок, метою якого 
було б повернення  людської культури в список цінностей сучасної 
молоді. Долучалася до багатьох літературних подій: Міжнародного 
мистецького фестивалю “Рекітське cузір’я”, фестивалю “Йогансен-
фест”, регіональних читань і слемів тощо. Друкувалася  в періодиці й 
колективних збірниках.

ДО Р. ІН.

Це тісто 
        споконвічно місили,
І чути зараз на нашому березі:
Понаїхали в наші
                       Білі зими
Чорні серпні та жовті вересні.

Понаїхали – в зими та весни,
Хоч не мали достатніх прав.
Припливла (наче г.) без весел
Вже й не зовсім біла пора.

Тільки дивна ця мірка “брудно”:
Тут ще чисто, а ось вже – ні.
Як у січні багато буднів,
Так й у вересні є вихідні.

Уявіть цю красу: білий місяць млів
Між хвилями чорно-терновими.
Уявіть дуже чорну  шию землі
Під білосніжним коміром!

Чорні надра по  жовтих зернах
Білий плуг працелюбно зоре.
Краще вже біле, блакитне, чорне,
Ніж чисте, але прозоре.

* * *
Спокій несталий
Поки зі мною
Звички мої та недоліки,
Доки настали
Ніччю сумною
Тижні дурних трудоголіків.

Пекар – калач,
А Поштар – листи,
А  я пишу оду лицарям…
Хочеш плач,
А хочеш рости,
А хочеш – гуляй із принцами.

Твої зіниці,
Хоча й завширшки
З твою недоцільну красу,
Малюють принців,
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Як дядько Шишкін
“Утро в сосновом лесу”.

Таке мале,
Та все це – ти…
Коліна мрійливі, голенькі…
Одне “але”:
Як не крути,
Принци – теж трудоголіки.

* * *
Я навмисно сьогодні спинюся
Там, де сонце в повітрі тече,
Щоби в тузі, спокусі й русі
Обливати тебе дощем.

І воліти спросоння голосно,
І волати між голубів,
Повз міські піраміди та конуси
Вітрила здіймати тобі.

Я буду дивитись фільми,
Щоб шум тобі заважав,
І дмухати в радіохвилі,
Здіймаючи n-ний вал.

І коли ти спізнишся знову,
Я знесу всі міські фасади.
Я калічитиму твою мову,
Щоб нічого не міг казати.

* * *
Серпневий вітер
Прибирає узбіччя
Вечірні смути
Минаються
Він дихає поміж
зів’яле літо
в обличчя
і я задихаюся

він відтепер
завжди на роботі
неначе змарнілий 
тато
він – волонтер
і зовсім не проти
липневі сліди
стирати

трохи вгору –
й розкішна постіль
щоліта вона незастелена
але як тільки
приходять гості
ліжко здіймається стелею.

Як тільки цих
Гостей вересневих
Не привітавшись
Впустили
Неначе псих
Серпневий вітер
Набрався міцної
Сили

Немов заклинала всіх
мов течія
Той босий грім
розпочався
Тепер захлинаюся
Не тільки я
Вся осінь ним 
Захлинається.

ПОЛОНЕНІ ЛЮТНЕВОЇ КРИГИ 

Ходили й плавали,
Старі й малі,
Картали й плавили
Кораблі

Нові вітрила
Обростали кригою
А ти відкрила
Пакунок з книгою

а в книзі дзиґами
грають блаженно,
ногами дриґають
навіжені

Достатньо широко
Рота  розкрито,
Кульгаві вироки
Сіють жито

Лютневі вироки
задоволені
допоки викрики
жаліють оленів

і поки ти слізьми
гортала день
пірати обгризли
твій корабель

і ти, гризучи
новеньку книгу,
помалу зникала
й пірнала в кригу

і в кризі блукаєш,
ти не самотня:

Äåáþò
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нас заблокує
сьогодні.

* * *
Знов семичленна зграя 
Завтра злітати буде.
Це мій найгірший грудень,
Та іншого я не маю.

Скаженіють найближчі люди,
Дощі висипаються мокрим горохом.
Це мій найгірший грудень,
Хоча й найкращого року.

За тиждень – новенький січень,
Його ще не забруднили.
Тому всі довкола кличуть і кличуть
Січневі святкові днини.

А я ще трохи поїжджу дахом,
Ще трохи за ним поплачу:
Тож грудню, нехай ти невдаха,
Але визначної вдачі!

* * *
Твої темно-карі ночі
Мої охоплюють дні,
А ночі мої сумні
Наді мною тобою регочуть.

Вже погляди знемоглися.
Прошу без жодних прикрас:
Дозволь мені тільки раз
Зникнути з ним у лісі.

І ми одне одного просимо,
Повільно з тобою  сходимо:
Зокрема ти – тільки сходами,
Зокрема я – ще й із розуму.

Ми стежками-терезами
У лісі блукаємо босі.

Вірність тепер за мною голосить,
Вона мене більше не знає.

* * *
Обличчя уже не ті.
Від сміху небесних тіл
Вони посміхаються також
Так само на самоті

Тіла легшають
Міста меншають
І меншає місяць.
Грає решетом

Він 
І зрештою
місто місить.

А далі – ніжно
Та дуже плавно
Неначе пан
У своїх коханок
Ранок входить у ніч.
Не видно їхніх облич
Поки ще дуже рано.

Рухи затримуються руками –
Уже за дверима день.
І так, як це буває в людей,
Ніч назовсім зникає,
А ранок наслідує тінь.
Їхні 
Обличчя уже не ті.

* * *
Іноді
Трохи
Північніше півночі
Ти починаєш себе любити:
Козячі роги,
Мізки півнячі,
Навіть пекельні копита…

Але що далі
Гортаєш фото
Своїх чепурних однолітків,
То більш невдала
Твоя істота
То більші твої недоліки.

І так паскудно
Тобі, людино,
Жалю доливає тиша оця.
У ці секунди,
У ці єдині
Нестримно хочеться вішатися.

У битві ідей
Кривава гуща;
На щастя, одна не гине.
Ти згадуєш те,
Що ти –
            краща за будь-що.
Яка не яка, 
А людина.

Äåáþò
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* * *
Сонце – не тільки 
Нове щодня:
Безперервно та вічно нове.
Світанків кілька 
Печаль моя
Безперервно і знову рве.

Як відпочити 
– одвічно мучить
Тягар – куди не несла б
Немов я вчитель
А мій кращий учень
Мене тільки-но відіслав…

Мені до істини
Як до смерті:
Ніяк не відчути дотику
Все одно гризтиму
Дурні вперті
Доки не стулите ротики

Сміття у баках
Сміття в підручниках
Чистим бути немає сил
Це – мій собака
Мною приручений
І він мене зараз вкусив

Собаки й суки
З якоїсь статі
Мені роздають поради
Це – мої руки
Ви їх спитайте
Чи можуть вони прощати

ВДОМА

Сивиною свого чола
Сильний вітер мене лякав,
І соромився місяць новий,
У вікні стоячи голяка. 

Сивий вітер мене лякав,
Гнівним басом ганяв коридорами.
І жаби, що десь на ставу,
Ніби поруч, затараторили.

Короткі привіти й обітниці трохи довші… 
Дорожча нам правда, друже Платоне,
Мов рідна Земля дорожча
За Юпітери і Плутони.

А звуки приємні й жадані,
Звуки й співзвучні мости,
Заглушено цими жабами,
Найперша  із котрих ти.

Заглушено хвилю райдужну
Мережива диких вільх.
Я жаб і тхорів ненавиджу:
Ненавиджу бліх і цвіль.

Цей регіт ставкових навмисностей
Остаточно мене порвав.
Забирай  його хоч до безвісти,
Забери вже свого тхора.

* * *
Несподівано й зовсім спонтанно,
Відштовхнувшись від неба, ліг
На землі підзолисті рани
Білим мохом лютневий сніг.

Крижані розпускаються квіти,
І співає вітер німий…
Та радіють чомусь тільки діти
Білосніжному хутру зими.

Матюкнеться водій на нього
І двірник, що у парку прибрав…
Сніг назве бормотун убогий
Тягарем для свого горба…

Хто б собі не знаходив стимул
Матюкати сніг бозна-де,
Він не винен у тому, що йтиме,
Він не винен у тому, що йде.

Äåáþò



39
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

К оли я буваю у Варшаві й зупиняюся пе-
ред величною скульптурною постаттю 

Юзефа Пілсудського, мимоволі згадую сво-
го дядька – робітника, який гордився тим, 
що мав честь хоронити Маршалка Другої 
Речі Посполитої. Насправді він, українець із 
Волині, який тоді служив у польській армії, 
в уланах, стояв у почесному караулі в трав-
ні 1935 р. під час перевезення тіла покійного 
Пілсудського до усипальниці польських ко-
ролів на Вавелі в Кракові. І ця коротка мить, 
не більше хвилини, коли перед занімілим під 
команду “На бачносць!”1 уланом пройшла ві-
сімка чорних коней, яка везла на гарматному 
лафеті домовину творця відродженої Поль-
ської держави, вкарбувалася моєму дядькові 
в пам’ять на все життя.

На мої розпитування, чому він, звичай-
ний електрозварник, який, здавалося, не 
мав ніяких особливих підстав із вдячністю 
згадувати десятиліття перебування Волині 
під Польщею, з таким пієтетом ставиться до 
Маршала Пілсудського, дядько Парфентій 
Стрілець відмовчувався. Проте якось, пере-
буваючи в “доброму” настрої, сказав: “Та він 
разом із Петлюрою Київ одбив од большеви-
ків. І Польщу звів на ноги. А те дуже важне”.

Багато українців завдячно пам’ятало, 
що саме Юзеф Пілсудський уклав у квітні 
1920 р. із Директорією Української Народної 
Респуб ліки Варшавський договір про співро-
бітництво й Військову конвенцію про спіль-
ну боротьбу проти більшовиків, що саме він 
очолив військовий похід на Київ і навіть піс-
ля укладення Ризького мирного договору з 
більшовицькою Росією, згідно з яким ану-
льовувався договір між урядами Польщі та 
Української Народної Республіки, підтриму-

вав боротьбу уряду Симона Петлюри за неза-
лежність України.

Та в українців Юзеф Пілсудський заслу-
жив велику шану передусім тому, що своєю 
політичною, військовою, державною діяль-
ністю відродив Польську державу і намагався 
створити разом з урядом УНР систему євро-
пейської безпеки проти більшовицької екс-
пансії на Захід.

І хто зна, як могла б скластися доля від-
родженої Польщі, якби не “чудо над Віслою” 
– блискуча перемога змобілізованих могут-
ньою волею Пілсудського польських військ у 
серпні 1920 р. над Червоною Армією Радян-
ської Росії. Перший Маршал Другої Поль-
ської Республіки гідно оцінював участь вій-
ськових підрозділів армії Української Народ-
ної Республіки під командуванням полковни-
ка М. Безручка та генерала М. Омеляновича-
Павленка в боротьбі проти радянської агресії 
на чолі з М. Тухачевським і С. Будьонним.

Водночас ми пам’ятаємо, що Юзеф Піл-
судський обстоював приналежність Східної 
Галичини та інших західних українських зе-
мель до Речі Посполитої, дав згоду, правда, 
лише на один рік, на створення концентра-
ційного табору в Березі Картузькій, через 
який пройшло багато борців за волю України, 
проводив масові репресивно-відплатні акції, 
відомі під назвою “пацифікації”, спрямовані 
проти боротьби українців за свої права і сво-
боди. Проте  в Україні високо оцінюють його 
історичну роль у відродженні й зміцненні 
Польської держави і пам’ятають поважливе 
ставлення до наших змагань за свою свободу 
і незалежність.

Юзеф Пілсудський був великим патріо-
том Польщі, визнаним вождем нації, симво-

Микола Жулинський

ВЕЛИЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ
“Ніхто з тих, кого багатства та почесті підняли 

до високого становища, не буває великим” [8, с. 274].
Сенека

1 Na bacznосz! (польською – “Струнко!”).
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лом справедливості й принциповості, дбав 
передусім про інтереси своєї держави і поль-
ського народу й цим надзвичайно гордився.

Пілсудський належить до когорти тих 
борців за свободу, для яких важливіше було 
жити серед вільних співгромадян, ніж бути 
самому вільним, бо власна свобода не важить 
нічого, якщо не є свобідним рідний народ. До 
речі, він не був етнічним поляком – походив 
зі стародавнього литовського шляхетського 
роду, але ще за часів навчання в Харківсько-
му університеті зобов’язався присвятити своє 
життя визволенню Польщі з орлиних пазурів 
Російської імперії.

Ім’я та діяння Начальника Польської дер-
жави, так його величали вдячні поляки, згада-
лися в ці дні тому, що українська політична 
еліта, яку слід було б називати бізнесово-по-
літичною елітою, не лише в ділах, але й у дум-
ках, у мріях і планах не поривається досягати 
бодай часткової повноти самоздійснення в 
ім’я національної справи. Багатьом із них со-
ромно називати себе українськими патріота-
ми, засвідчувати високу честь і гордість слу-
жити Україні, спілкуватися українською мо-
вою, пишатися національною історією, куль-
турою, врешті-решт своєю державою. Скла-
дається враження, що Україною правлять не 
її сини та дочки, не патріоти, а чужинці, якісь 
зайди, котрих або запросили правити, або 
вони прийшли на цю землю заради того, щоб 
поживитися, збагатіти й або далі паразитува-
ти на тілі знедоленого народу, або непомітно 
полишити цей край і розкошувати вже десь на 
чужих землях за рахунок нажитого в Укра-
їні. Для більшості тих, хто владарює на на-
шій землі, головне – багатства і почесті, а не 
жертовна праця в ім’я розквіту держави. І їм 
не зрозуміти таких національних провідни-
ків, як, скажімо, Юзеф Пілсудський, великий 
чеський європеєць Томаш-Гаррінг Масарик, 
маршал Фінляндії Карл Маннергейм, великий 
реформатор Туреччини Кемаль Ататюрк... 

Багатьом українським політикам і уря-
довцям не судилося усвідомити, що доля да-
рує унікальний шанс стати великим не зав-
дяки багатству і почестям, бо це неможливо, 
а завдяки звершенню свого національного 
обов’язку. Тільки в цьому затаєна майбутня 
велич і вдячність нащадків. Та цим новочас-
ним нуворишам, які не хочуть чи не можуть 
витравити із себе комплекс меншовартості, 
ганебного “малоросійства”, важко чомусь до-
лучатися до національних вартостей і свято-
щів. Замість принципової, непохитної націо-
нальної позиції – конформізм, свідоме при-
глушення національних почуттів та історич-

ної пам’яті, готовність капітулювати перед 
сильним сусідом заради збереження влади 
та своїх статків. І водночас демонстративне 
хизування багатством, морально принизли-
ве поривання вивищуватися над цим світом 
убогих, мовчазних співгромадян і виклично 
вживатися у європейську систему відпочин-
ку й дозвілля, забезпечуючи себе і нащадків 
рахунками у світових та європейських бан-
ках, віллами на найкращих курортах Європи, 
обов’язковим навчанням своїх дітей і внуків 
за кордоном. Ця частина правлячого класу 
України з іронічною посмішкою та саркастич-
ною зневагою буде дивуватися з того, що ба-
гаторічний лідер польської нації більшу час-
тину своєї пенсії виділяв на розбудову поль-
ського війська, на допомогу інвалідам, роди-
нам загиблих вояків... Як тільки з’являлася 
якась значна частина грошей, Маршал пере-
раховував їх на університет Стефана Баторія 
у Вільнюсі. Взагалі, Пілсудський намагався 
жити з власної праці, то ж матеріальні умови 
його життя були скромними.

Видатний борець за створення чеської 
політичної нації Т.-Г. Масарик був обраний 
Президентом створеної ним держави одно-
голосно 14 листопада 1918 року Народними 
зборами в Празі, які складалися з представ-
ників 14 чеських і словацьких партій. Тому 
він і здобув такий високий авторитет у своїй 
країні, у Європі та світі, що на повен голос по-
рушив перед світовим співтовариством “чесь-
ке питання”. Суть  цього питання полягала в 
закликові розпочати боротьбу за відроджен-
ня і збереження чеської мови та культури, а 
це можливо, наголошував Масарик, лише за 
умови створення Чеської держави. Мрія про 
незалежну державу спонукала його приду-
мати спільноту “чехословаків”. Виборюючи 
незалежну Чехословаччину, цей філософ 
і гуманіст добре пам’ятав, що в дитинстві в 
їхньому домі панувала німецька мова. Тому 
боротьба з пангерманізмом стимулювала й 
поривання до здобуття державності, бо усві-
домлював, що лише у своїй державі можливо 
забезпечити вільний розвиток рідної мови, 
культури, прав і свобод людини та нації.

До речі, будівничий чеської держави і 
перший її президент Масарик був чистокров-
ним словаком: “Думаю, що я – чистокровний 
словак, як за батьковою лінією, так і за ма-
териною, без жодної домішки німецької чи 
угорської”, – писав згодом виходець із Мо-
равської Словаччини. Він знав, а можливо, 
і сам бачив, як його земляки – моравські се-
ляни, котрі приїздили до Праги на базар, не 
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могли порозумітися з покупцями – здається, 
не було в Празі жодного чеха, який би рідною 
мовою міг вільно спілкувався з ними.

Прага до незалежності Чехословаччини 
була суціль німецькомовною. Кількастолітнє 
перебування чехів і словаків в німецькомовно-
му режимі, в атмосфері німецького шовінізму 
та чехофобії глибоко травмувало національ-
ну гідність чеського народу. Тому зрозуміло, 
чому Масарик так багато уваги й зусиль до-
клав, аби утвердити чеську мову в статусі дер-
жавної та завдяки їй домогтися консолідації 
чеської нації, піднести на рівень пріоритетної 
державної політики національно-культурне 
відродження. 

Культура – це базова основа формування 
нації, визначальний ресурс для колективної 
ідентичної нації. “Національна ідея – це для 
свідомої людини ціла культурна програма. 
Коли я кажу – я Чех, мушу мати культурну 
програму”, – стверджував Масарик.

У цій культурній програмі для форму-
вання етнічної спільноти та етнічної ідентич-
ності важливе як надзвичайно ефективний 
культурний ресурс збереження, підтримки й 
підсилення в народі чуття національної іден-
тичності. 

Історична заслуга президента Масари-
ка полягала в тому, що він виграв “рукопис-
ну війну” – домігся повного “владарювання” 
чеської мови в усіх сферах суспільного жит-
тя, поваги всіх чиновників, які донедавна не 
володіли жодною – ні чеською, ні словацькою 
– мовою, крім німецької, до державної мови. 
Чеська національна еліта на чолі з Масари-
ком швидко подолала в суспільній свідомості 
комплекс мовної провінційності, досягла під-
несення почуття національної гідності, “вро-
щення” в суспільну свідомість віри у велике 
майбутнє своєї держави – Чехословаччини.

Важко навіть уявити, щоб у тій самій Че-
хословаччині Масарика, чи в якійсь країні 
сучасної Європи член уряду міг так вислови-
тися, як це зробив ще тоді міністр внутрішніх 
справ України Анатолій Могильов: “Я, зви-
чайно, вважаю, що вона (українська мова. – 
М. Ж.) недосконала. Я вважаю, що це не саме 
основне у роботі міліції – знання мови”. 

Отже, на думку державного чиновника 
вищого рангу, для державного службовця 
знання державної мови не обов’язкове. Хай 
процвітає ганебний російсько-український 
суржик! Досить послухати “досконалу” ро-
сійську мову, якою висловлюється держав-
ний діяч Могильов, а також деякі члени Уря-
ду, народні депутати, і стає зрозумілим, що ні 

Російській імперії, ні комуністичному СРСР 
так і не вдалося реалізувати колонізаторську 
програму “Обрусения Южного края”. Не до-
помогла додаткова платня за зросійщення 
чиновникам усіх відомств, незважаючи на 
відповідні закони 1869 та 1886 рр.: “В деся-
ти юго-западных  губерниях лицам русского 
происхождения, исключая однако местных 
уроженцев, производится доплата к содер-
жанию…” [4, с. 212]. Не допомогли заборо-
ни, утиски, переслідування української мови 
протягом трьох століть. А як  старалися!

Ось які заходи пропонував Полтавський 
губернатор Багговут застосовувати в бороть-
бі з українським рухом, з українською мовою, 
історією, навіть із національною економікою:

“1. Привлекать на должности учителей 
земскихъ начальныхъ школъ по возможности 
только одних  великоруссовъ.

2. Назначать на должности инспекторовъ 
народныхъ училищъ людей дђятельныхъ, 
энергичныхъ, твердыхъ и исключитель-
но великоруссовъ. Таковыми же конеч-
но должны быть и директоры народныхъ 
училищъ. 

………………………………………………………
4. Всякого учителя, проявляющаго склон-

ности къ украинскому движению, немедлен-
но устранять.

5. Поставить правильно обучение исторіи  
Россіи въ школђ и строжайше вмђнить въ обя-
занность учителямъ – внђдрять въ молодежъ 
понятіе о единой, недђлимой Россіи, поясняя 
смыслъ слова “украина”, то есть “окраина” 
Государства в былыя времена.

………………………………………………………
11. Обратить особенное вниманіе на се-

минаріи, на учебно-воспитательную часть 
въ этихъ заведеніяхъ. Ставить во главђ ихъ 
ректоровъ исключительно великоруссовъ, 
удалить немедленно всђхъ слабыхъ и 
бездђятельныхъ ректоров. Учащій персоналъ 
долженъ быть только изъ великоруссовъ. 
За семинаріи надо взяться какъ слђдуетъ и 
скорђнять гнђздящійся въ нихъ духъ и дать 
имъ должное направленіе.

12. Необходимо субсидировать нђкото-
рые газеты, издающіяся въ Кіевђ, Харьковђ, 
Полтавђ и Екатеринославђ, съ цђлью борьбы, 
путемъ печати, съ украинскимъ движеніемъ” 
[7, с. 7–9].

Усі з сімнадцяти пунктів-пропозицій
Полтавського губернатора Багговута щодо 
боротьби з українським рухом нема по-
треби перераховувати, хоч переважна 
більшість із них використовується, правда, в 
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завуальованій, я б сказав, “цивілізованій” 
формі й сьогодні нашим північним сусідом як 
у внут рішній політиці, так і стосовно Украї-
ни. А провідників трансформованої під гло-
бальні процеси інтеграції та планетарного 
міжкультурного діалогу ідеї “руського мира” 
в Україні – не перерахувати. Послухаймо-по-
читаймо того ж Табачника чи Колесніченка, а 
це ж державні мужі – міністр і народний де-
путат, і мимоволі знову згадуєш “секретний 
доносъ” Полтавського губернатора Баггову-
та, його “мђры борьбы с украинским движе-
ніем”, зокрема його рекомендації “правдиво 
освђщать історію заселенія Южно-Русскихъ 
степей и всей вообще “окраины” Государства, 
поясняя, что никогда никакого “украинско-
го” народа не было”.

А як лягає на душу новочасних борців за 
другу – російську – державну мову, гумані-
тарних інтеграторів України і Росії ось такий 
підпункт пункту 12 “секретного доноса” Пол-
тавського губернатора:

“в) возможно часто появленіе в субси-
дируемыхъ газетахъ статей о необходимос-
ти общегосударственнаго языка, каковымъ 
только и является великороссійское нарђчіе, 
о богатствъ русскаго язика, обширности и 
богатствђ его литературы и т. д., о роли со-
временнаго малорусскаго язика, какъ про-
стонароднаго и неимъющаго литературы и 
будущности” [7, с. 10].

І як тут не згадати текст Концепції літе-
ратурної освіти (Наказ Міністерства освіти 
і науки України № 58 від 26 січня 2011 р.), у 
якій російська література “виноситься” на 
світовий рівень, а українській літературі від-
водиться місце “для домашнього вжитку”, 
таке собі етнографічне, простонародне чти-
во. А що нам “обіцяє” підготовлена тим-таки 
міністерством Концепція мовної освіти?

Що стосується державних прихильників 
економічної інтеграції з Російською Федера-
цією, то їм слід нагадати зміст пункту 14 “Се-
кретного доноса”:

“14. Вследствіе обнаружившагося въ 
послђдне время стремленія украинцевь выйти 
изъ экономического подчиненія Москвђ и 
основать свій торговый и биржевой центр в 
Кіевђ, желательно было бы чтобы Министер-
ство финансовъ вело національную политику 
финансовую съ целью закрђпления за Мо-
сквою ея положення экономическаго центра 
и уничтоженія попыток къ экономическому 
сепаратизму украинцевъ” [7, с. 10].

Високі хвилі протестів на захист україн-
ської мови, культури, національної історії, 

які, до речі, котилися на центральну, під-
російську Україну з Галичини, змусили царя 
Миколу ІІ “Именным Височайшім указом 
12 декабря 1904 года” зобов’язати Комітет 
Міністрів переглянути “Высочайшіе повђленія 
18–30 мая 1876 года и 8 октября 1981 года, 
коими запрещены печатаніе и изданіе на ма-
лороссійскомь языкђ всякаго рода сочиненій, 
за исключеніемь историческихь документовь, 
словарей и произведеній изящной словеснос-
ти” [3, с. 5].

Сумнозвісний Емський Указ імператора 
Олександра ІІ від 18 травня 1876 р., який за-
бороняв завезення українських книг із Гали-
чини; а що стосується дозволу друкувати істо-
ричні документи, словники і твори художньої 
літератури, то мова не йшла про їх видрук 
українською мовою. Аж ніяк! Історичні до-
кументи – за “правописанием подлинников”, 
а “в произведениях же изящной словесности 
не было допускаемо никаких отступлений от 
общепринятого руського правописания…”.

 Та незважаючи на колосальні зусилля 
державного апарату Російської імперії зага-
сити могутні імпульси української етнокуль-
турної ідентичності ніяк не вдавалося. І вже 
в грудні 1904 року Комітет Міністрів Росій-
ської імперії на своїх засіданнях висловлю-
ється “за желательность отмђны этой мђри, 
стђсняющей свободу печатання на мароссій-
скомь нарђчіи различных книгъ” і доручає 
міністрам народної освіти і внутрішніх справ 
запитати думку з цього питання в Імператор-
ської Академії Наук й Імператорських Уні-
верситетів Київського та Харківського, а ще 
Київського, Подільського й Волинського ге-
нерал-губернаторів. Водночас Комітет Міні-
стрів  Російської імперії застеріг, що питання 
про мову викладання в народних школах на 
території України не повинно розглядатися. 
Тільки російською!

Була створена Комісія Імператорської 
Академії Наук під головуванням академіка 
Федора Корша, до складу якої ввійшли такі 
авторитетні вчені-мовознавці, академіки, 
як Олександр Шахматов, Філіп Фортуна-
тов, Сергій  Ольденбург… На основі допо-
віді, підготовленої Комісією, Імператорська 
Академія Наук прийшла до висновку, “что 
необходимо нынђ же отмђнить Высочайшія 
повелђнія 18/30 мая 1976 года и 8 октября 1881 
года, а также удостоившееся Высочайшаго 
одобренія распоряженіе Министра Внутрен-
нихь Дђль 1863 года, послужившее для тђхь 
повелђній основаніем.
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Вмђстђ с тђмь все вишеизложенное при-
вело Академію Наукь кь убђжденію, что ма-
лорусское населеніе должно имђть такое же 
право, как и великорусское, говорить публіч-
но и печатать на родном языкђ” [3, с. 7–8].

Очевидно, що ці історичні аргументи не 
цікавлять ревних борців за другу державну 
мову в Україні – їм не болить, їх не хвилює 
кількастолітня заборона української мови, 
що не могла не загальмувати її природний 
розвиток і обмежити поширення, утверджен-
ня її правового статусу. До речі, навіть піс-
ля висновків Імператорської Академії Наук 
Комітет Міністрів Російської імперії не ска-
сував заборону української мови – визнав у 
вересні 1905 року “несвоевременным” при-
пинення “обрусения” України. І лише рево-
люція 1905 року змусила владу скасувати 
Емський указ. А що стосується питання “не-
досконалості” української мови, про що з 
профанною легкістю заявляє сучасний дер-
жавний  “мовознавець”, то нагадаємо слова 
видатного російського вченого Олександра 
Шахматова, який так висловився в статті 
“Краткій очеркь исторіи малоруського (укра-
инскаго) язика”: “Этнографически малорусы 
опредђляются прежде всего языкомъ: на всем 
пространствђ, занятомъ малорусскимъ пле-
менем, слышится языкъ, въ существенныхъ 
чертахъ своихъ представляющійся од-
ним цђлымъ, развђтвившимся на болђе 
или менъе сходные между собою нарђчія, 
говоры… Под “украинскимъ языкомъ” 
розумђтся преимущественно современный 
литературный языкъ украинцевъ; в основа-
ніи его лежитъ господствующее на Украинђ 
нарђчіе… Но с точки зрђенія свого истори-
чески засвидђтельствованнаго прошлаго, а 
также свого настоящаго положення мало-
русскій языкъ долженъ бать разсматриваемъ 
как нђчто отдђльное отъ другихъ  русскихъ 
языковъ, ибо мы не располагаемъ никакими 
указаніями на то, чтобы языкъ малорусовъ 
переживалъ тепер какія-нибудь общія с 
другими русскими язиками явленія в облас-
ти звуковь, формь, словообразованія” [10, 
с. 664–665].

У цій самій статті академік Олександр 
Шахматов передбачливо застерігав від за-
грози денаціоналізації української інтеліген-
ції внаслідок інтервенції іноземної культури, 
мови, передусім російської. Завершуючи ви-
клад історичного розвитку української мови 
з тисячолітньої давнини до початку ХХ сто-
ліття, видатний мовознавець хоч і переко-
наний, що жодні іноземні впливи не здатні 

денаціоназілувати інтелігенцію, проте не ви-
ключає такої загрози: “Правда, инттеліген-
ція украинская можеть попасть подъ вліяніе 
иной, неукраинской культуры, культуры ве-
ликорусской. Но это никогда не оторветь ее 
оть народной почвы. Чђмь сильнђе будеть 
вліяніе великорусской культуры на укра-
инскую интелигенцію, тђмь ближе и тђснђе 
будеть она становиться кђ своему народу…” 
[10, с. 705–706].

Треба зазначити, що до розвалу Росій-
ської імперії в 1917 році були під забороною 
вислови “український”, “Україна”; частіше за 
назви “Малоросія”, “малоросійський” вжива-
лися “Юг России”, “южнорусский” або “русь-
кий”. І це відбувалося  в ті часи, коли українці 
намагалися будь-якою ціною берегти рідну 
мову, культуру, звичаї, традиції. Перепис на-
селення, проведений у січні 1897 р., засвідчив, 
що 22 млн. 380 тис. 551 опитуваний визнав 
“своїм родным языком (Langue maternelle) – 
малоруській” [9, с. 382].

А скільки ж українців проживало на 1897 
рік у Російській імперії?

“…На 28 января 1897 года общее число 
украинцевь, живших вь предђлахь Російска-
го государства, вь Финляндіи, Бухарђ, Хивђ и 
бывших въ заграничном плаваніи на военныхъ 
судах – 22.378.208 душъ обоего пола (муж. 
– 11.242.852 и жен. – 11.135.356) вмђстђ съ 
нђмыми, языкъ которыхъ былъ показанъ по 
языку ихъ семей” [9, с. 383].

Як бачимо з наведених цифр, кожен 
українець, який проживав на території Ро-
сійської імперії, вважав своєю рідною мовою 
українську мову. До тих, хто визнав  україн-
ську мову рідною, долучилася значна частина 
євреїв, які проживали на українських землях 
серед українців і користувалися українською 
мовою, та низка представників інших націо-
нальностей.

Цікаво, що цей перепис населення Росій-
ської імперії засвідчив велику кількість укра-
їнців у таких губерніях, як Кубанська (908 
тис. 818 ос.), Воронезька (854 тис. 093 ос.), 
Донська (719 тис. 655 ос.), Гродненська (360 
тис. 884 ос.), Курська (523 тис. 277 ос.), Бес-
сарабська (379 тис. 698 ос.), Люблінська (190 
тис. 224 чол.), Седлецька (102 тис. 588 чол.), 
Астраханська (130 тис. 166 чол.), Саратовська 
(148 тис. 813 ос.), Терська (37 тис. 807 ос.), 
Самарська (108 тис. 743 ос.), Оренбурзька (38 
тис. 905 ос.), Чорноморська (район міст Но-
воросійськ, Туапсе, Сочі – 9 тис. 252 ос.) [9, 
с. 387–392].
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В усіх 25 губерніях Російської імперії 
проживали українці, й повсюдно ці 22380551 
осіб визнавали своєю рідною мовою “мало-
русску”, тобто українську. Але державний 
статус російської мови задля формування 
“єдиной и неделимой России” як політично-
го й мовно-культурного цілого, про що так 
піклувалися “обрусители Юго-Западного 
края”, директивно впроваджувався без жод-
них ліберальних пауз. Треба сказати, що “об-
русители” встигли багато досягти, коли заду-
матись, яких важких травм, яких деформацій 
зазнала українська мова.

Зневажливе ставлення російської ім-
перської верхівки, російської бюрократії 
до української мови нагадує ставлення сул-
танської влади в Туреччині до мови простих 
турків – “убогої мови пастухів”. Тому після 
скасування 1 листопада 1922 року султанату 
в Туреччині та введенні 13 жовтня 1923 року 
республіканської форми правління розпочи-
нається з ініціативи Кемаля перетворення й 
модернізація турецького суспільства й дер-
жави. Створення світської держави немож-
ливе, вважав лідер нації, без мовної реформи. 
Це була насправді мовна революція, бо замі-
на арабської графіки на латинський алфавіт 
була неможливою без рішення турецького 
парламенту. У травні 1928 року латинізація 
турецького алфавіту була схвалена. Але одна 
справа прийняти рішення, хоч це було вкрай 
важко, оскільки турецька духовна, військова, 
інтелектуальна еліта говорила на своєрідно-
му суржику – суміші арабської, турецької та 
перської мов. Ця османська мова була чужою 
й незнаною для переважної більшості турків, 
але й турецька, писана латинкою, була недо-
сяжною для простих людей: вони не знали 
жодного алфавіту.

Кемаль усвідомлював, що для консоліда-
ції турецького суспільства з метою проведен-
ня кардинальних політичних, економічних і 
гуманітарних реформ необхідно знайти по-
розуміння, спільну мову з власним народом. 
А для цього слід передусім навчити його чи-
тати й писати, бо кількість неписьменних у 
Туреччині сягала 90 %. І хоч після проголо-
шення Національними зборами 1 листопада 
1928 року закону про новий алфавіт розпо-
чався всетурецький рух за навчання не тільки 
дітей, особливо дівчаток, яких традиційно не 
вчили грамоти, але й дорослих, проте через 
сім років із 40 тисяч сіл ще 35 тисяч не мали 
шкіл і лише 350 тисяч дітей із 1,9 мільйона на-
вчалися грамоти [6].

Для провідника турецького національно-
го відродження й модернізації країни вкрай 
важливо було підготувати національну інте-
лектуальну еліту й кадри, оскільки для про-
ведення таких кардинальних і масштабних 
реформ необхідна інтелектуально-духовна 
енергетика, могутня вітальна сила національ-
ної еліти. Саме потужна енергія інтелекту 
здатна вивести суспільство, державу на ор-
біту ефективного функціонування. Але як 
сформувати необхідну для реалізації модер-
нізаційних викликів інтелектуальну еліту, на-
копичити інтелектуальні ресурси, якщо ми в 
Україні так повільно, так недолуго формуємо 
суспільство знань, суспільство інтелекту! Але 
хіба з такими “інтелектуалами”, які сьогодні 
“окопалися” у вищих ешелонах влади, можли-
во підняти рівень розвиненості інтелектуаль-
ного середовища України, підняти рівень інте-
лектуальної активності та сприяти нарощен-
ню продуктивності інтелектуальної праці? 

Якщо для декого з вищих чиновників 
України незалежний статус власної держа-
ви не основне, коли знання державної мови, 
національної історії, літератури, культури не 
важливе, то чого дивуватися з “одкровень” 
міліційного зверхника про “недосконалість” 
української мови. Де, в якій країні міністр 
освіти і науки наважився б спрямовувати ви-
кладання історії в русло історіографії іншого 
народу, іншої нації? Де, в якій країні Прези-
дент держави дозволив би собі заперечити 
ухвалений національним парламентом закон 
та постанову Апеляційного суду країни, бо, 
бачите, таку позицію займає наш північний 
сусід?

Усе це відбувається в незалежній держа-
ві, але як це нагадує часи Шевченка, котрий 
саркастично висміював оте “малоросійське 
дворянство” й чиновництво, що прагнуло до-
сягти статусу “ясновельможних” панів і пере-
творювалося в “рабів, подножків, грязь Мо-
скви, варшавське сміття”!

Перебування в уряді чи в парламенті кра-
їни, взагалі на державних посадах людей, 
які не приховують своєї відрази до народу й 
держави, демонструють своє малоросійське 
плебейство і свою готовність догодити, при-
служитися сильнішому, більше того – намага-
тись проводити політику сильнішого сусіда, є 
знаковим свідченням деградації політичної 
еліти, її морального занепаду й духовного ви-
родження.

Про яку саможертовну, всеосяжну любов 
до України, органічний патріотизм і націо-
нальну гідність можна говорити сьогодні, коли 
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Україна захиталася, стривожено заозиралася 
на шляху від демократії до деспотизму? 

Національним лідером ніколи не стане 
людина, яка не є органічним патріотом своєї 
землі, не знає, не любить національної історії, 
культури, мови, яка свою політичну і держав-
ну діяльність не будує на національних пріо-
ритетах і цінностях. І не обов’язково, щоб 
цими властивостями вона володіла, так би 
мовити, з колиски матері.

Граф Карл-Густав-Еміль фон Маннер-
гейм, який тричі рятував Фінляндію від ко-
муністичної окупації, ледве-ледве міг спілку-
ватися фінською мовою, коли 1918 року він, 
генерал-лейтенант російської армії, полишив 
військову службу в Російській імперії і по-
вернувся – через тридцять років – до рідної 
Фінляндії. До кінця своїх земних днів цей 
маршал і головнокомандувач збройних сил 
Фінляндії, регент держави і президент рес-
публіки не міг без помилок говорити першою 
(після шведської) державною мовою. Мовний 
парадокс полягав ще й у тому, що прадід ря-
тівника фінів від “радянізації”, від комуніс-
тичної окупації Фінляндії особисто передав 
російському імператорові клопотання про 
затвердження шведської як єдиної мови адмі-
ністрації та суду у Великому Князівстві Фін-
ляндія. Про те, що майже вісімдесят відсотків 
населення країни розмовляють фінською мо-
вою, й не згадувалося. Це ж селяни, чернь, а 
правляча еліта країни – шведи або фіни швед-
ського походження, як батьки Маннергейма, 
отже, шведська мова – єдина, державна, елі-
тарна. І хоч пращури Маннергейма – вихідці 
із Швеції, а шведська мова у Фінляндії була 
панівною, проте доля фінського народу, його 
мови, культури, національного буття стали 
для 50-річного майбутнього маршала сенсом 
і метою всього подальшого життя. 

 А хіба, скажімо, в Польщі завжди був 
сприятливий політичний клімат для розвитку 
польської мови? Хіба Польща не пережила 
не лише агресивно мовну, але й демографіч-
ну німецьку експансію спочатку на Східне 
Помор’я, а згодом і на Західне? Онімечення 
польського населення, як і, до речі, чеського 
народу, здійснювалося передусім через за-
провадження німецької мови як офіційної в 
державних установах, судах, у церкві, шляхом 
відкриття німецьких шкіл не лише в містах, а й 
у польських селах. Учням заборонялося гово-
рити рідною мовою в стінах школи, а вчителі 
за навчання дітей німецької мови одержували 
доплати, грошові премії. Як і вчителі росій-
ської мови в Україні в ХІХ–ХХ сс.

“Залізний канцлер” Німецької імперії 
О. фон Бісмарк в ім’я “єдності держави”, до 
складу якої увійшло 25 німецьких країн, про-
голошує 1871 р. політику “культуркампфу” 
– “боротьби за культуру”, суть якої поляга-
ла в рішучому впровадженні й утвердженні 
німецької мови та культури  в адміністрації й 
освіті, в обмеженні ролі католицької церкви у 
світському житті. Цей жорстокий курс на оні-
мечення польського населення здійснювався 
згідно з виданими в 1872–1876 рр. законами, 
за якими німецька мова визнавалася єдиною 
урядовою мовою в судочинстві та адміні-
стративній діяльності, навчання в народних 
школах та гімназіях проводилося виключно 
німецькою, польська мова вивчалася лише 
факультативно в народних школах і деяких 
гімназіях. Обмежувалося видання польської 
літератури, преси, під особливий контроль 
потрапила католицька церква – священно-
служителем міг стати за згодою адміністра-
ції та після складання спеціального “іспиту з 
культури” тільки німецький громадянин.

І чи не так діяла інша імперія – Російська 
на польських та українських землях вже після 
остаточного – третього – поділу Польщі між 
трьома імперіями – Російською, Німецькою 
та Австро-Угорською? Російська мова стала 
офіційною мовою адміністрування зразу ж 
після скасування 1865 р. назви “Королівство 
Польське” й заміни її назвою “Привіслян-
ський край”. На керівні посади в усі адміні-
стративні структури, урядові комісії, судо-
ві, фінансові, поштові органи призначалися 
майже виключно прибулі з Росії зі своїми 
родинами російські чиновники. Упроваджу-
ється російська мова викладання вчителями-
росіянами всіх предметів у гімназіях. Як і на 
польських землях, що відійшли до Німеччини, 
польська вивчається тільки факультативно. 
У 1865 р. російська стає обов’язковою мовою 
викладання і в народних школах, а за вжи-
вання польської в школі учнів карали. Відо-
мий куратор варшавського шкільного округу 
О. Апухтін нахвалявся: через десять років 
такої системної русифікаторської політики 
кожна польська мати буде над колисковою 
своєї дитини співати російські пісні. Саме 
цей сумнозвісний російський колонізатор 
заборонив викладання історії, літератури й 
географії Польщі, скоротив кількість шкіл та 
гімназій, обмежив доступ до освіти дітей не-
заможних родин [2, с. 349–353].

Обидві імперії – Німецьку та Російську 
– єднало також систематичне переслідуван-
ня католицької церкви, а також греко-като-
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ликів. Так, указом російського царя 1867 р. 
католицьку церкву підпорядкували Римо-ка-
толицькій колегії в Петербурзі, ліквідовують-
ся греко-католицькі церкви на Підляшші та 
Холмщині, віруючих церкви змушують пере-
ходити в православ’я… Арешти непокірних 
священиків, заслання їх у Сибір, закриття се-
мінарій, монастирів та конфіскація їхніх зе-
мельних володінь, військові пацифікації сіл, 
усунення поляків з усіх ділянок суспільного 
життя, відсторонення церкви від опіки над 
шкільництвом – ці та деякі інші репресивні 
акції були спрямовані передусім на те, щоб 
домогтися повної асиміляції поляків, укра-
їнців, білорусів і представників інших націо-
нальних меншин.

На жаль, відроджена 16 листопада 1918 р. 
Польська держава ганебно засвоїла гіркі уро-
ки деполонізації, які дали полякам Німеччина 
та Росія, використовуючи їхні ж методи й за-
соби національної асиміляції. Згідно з рішен-
ням Верховної Ради Паризької конференції 
від 25 червня 1919 р. Східна Галичина була 
передана під тимчасове управління Польщі 
за умови надання їй автономії й проведення 
плебісциту. Більше того, в листопаді 1919 р. 
Верховна Рада затверджує Статут для Схід-
ної Галичини, за яким ця територія оголошу-
ється  підмандатною територією Ліги Націй, 
а Польща лише отримує мандат на управлін-
ня нею протягом 25 років. І то лише за умо-
ви, що буде запроваджена автономія Східної 
Галичини з окремим сеймом, судівництвом, 
військом. Як відомо, влада Польщі цих рішень 
Верховної Ради Паризької конференції не 
виконала. Польща скористалася з того, що 
Директорія Української Народної Республі-
ки зазнала поразки від більшовиків, і домо-
глася підписання 22 квітня 1920 р. Договору 
між Польщею та Україною. Єдиною втіхою 
для українців було визнання Польщею Украї-
ни як незалежної держави й зобов’язання на-
давати Уряду Української Народної Респуб-
ліки матеріальну та військову допомогу. Але 
за цим “Договором Пільсудський-Петлюра” 
Польща залишала за собою Східну Галичину, 
Західну Волинь, Холмщину, Підляшшя, По-
лісся. Уже в січні 1920 р. уряд Польщі лікві-
довує галицький крайовий сейм, близько 100 
тисяч діячів українського визвольного руху 
буде ув’язнено, інтерновано; українців посту-
пово усунуть з адміністративних посад усіх 
рівнів, навіть буде заборонено вживати тер-
міни “українець”, “Галичина”, натомість за-
провадять назви “русин” і “Східна Малополь-
ща”. Сейм 1924 р. ухвалить закон про освіту, 

згідно з яким будуть запроваджувати т. зв. 
“утраквістичні” (двомовні) школи. Наполе-
гливо переводиться викладання в цих школах 
польською мовою, а українські діти за вжи-
вання рідної мови в школі будуть каратися. 
Як карали в німецьких школах учнів-поляків 
за користування польською мовою… “Якщо у 
1924 р. в Східній Галичині ще було 2151 укра-
їнська школа, то у 1930 р. їх залишилось 716, 
а кількість утраквістичних збільшилося до 
1793. Конституційна вимога вживання двох 
мов в адміністрації та суді  демонстративно 
ігнорувалась” [2, с. 461].

Українські патріотичні сили особливо 
гостро реагували на всі акції польської вла-
ди, які були спрямовані на упослідження на-
ціональної гідності українців, їхньої мови, 
історії, культури, поривань до свободи і не-
залежності. Особливо болісно вражала па-
тріота будь-якої нації заборона рідної мови 
в навчально-виховному процесі, зазіхання на 
традиції, віру, народну мораль – на все те, що 
є моральною і духовною основою народу. До 
речі, чутливішого й виразнішого лакмусового 
папірця, яким є мова державотворчого наро-
ду, нема для визначення рівня національної 
свідомості та державної відповідальності по-
літичного діяча. Здавалось, усе вже вирішено, 
українська мова є державною в Україні, як це 
засвідчує стаття 10 Конституції України, але 
оці, за Т. Шевченком, “дядьки отечества чу-
жого” ніяк не заспокояться, бо їм, бач, украй 
важливо вивищити російську мову, яку, зна-
єте, всіляко тіснять в Україні. І їм, “сліпим і 
малим душею”, годі нагадувати, яких пере-
слідувань і заборон протягом трьох століть 
зазнала українська мова. Та все ж згадай-
мо укази російських царів – від Петра І про 
заборону українського книгодрукування 
(1720), сумнозвісний Валуєвський циркуляр 
(1863) та Емський указ (1876) до Миколи ІІ, 
який скасував українську пресу (1914) тощо. 
Згадаємо тому, що й у Фінляндії заборона на 
вивчення фінської мови тривала до 1866 року. 
Саме указ російського імператора 1850 р. за-
боронив видання книг фінською мовою, а за-
провадження в початкових сільських школах 
викладання, поряд із шведською, фінською 
мовою відбулося лише 1866 р.

Головним для кожного зі згаданих нами 
національних лідерів – Пілсудського, Маса-
рика, Маннергейма, Кемаля Ататюрка – були 
консолідація нації, єдність провідних полі-
тичних сил, згуртування суспільства на осно-
ві національних цінностей та пріоритетів. На 
цьому наголошував у своєму заповіті Ман-
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нергейм: “Я хочу, щоб у свідомості майбут-
ніх генерацій закарбувався лише один урок: 
незгода у власних лавах є смертельнішою за 
ворожі мечі, а внутрішні розбіжності відчи-
няють двері іноземним загарбникам” (цит. за 
[5, с. 52–53]).

Мимоволі згадується голова парламенту 
Української Народної Республіки – Цент-
ральної Ради Михайло Грушевський, який 
1918 р. бачив, до якої національної катастро-
фи веде Україну політичний розбрат, чвари, 
взаємне поборювання. У статті “В огні і бурі” 
він закликав відкласти всі партійні й групові 
розбіжності, вигоди й інтереси, просити сво-
їх політичних опонентів усвідомити історич-
ну вагу моменту і спільно випростатися на 
повний національний зріст в ім’я збереження 
держави.

Як і тоді, “на порозі нової України”, не 
почули мудрого лідера нації, так і зараз ніхто 
не прислухається до його заклику консоліду-
вати національно-патріотичні сили – “свідо-
мих і відданих інтересам нашої Батьківщини”.

Велич національного обов’язку, грома-
дянського покликання і патріотичного звер-
шення полягає в беззастережній готовності 
пожертвувати всім задля здобуття і збере-
ження незалежності своєї країни. Але я пе-
вен, не так вже й багато почуємо схвальних 
голосів нинішньої політичної і бізнесової елі-
ти України у відповідь на заклик М. Грушев-
ського: “Мусимо жертвувати всім, щоб уряту-
вати найдорожче в цей момент: самостійність 
і незалежність нашого народу” [1, с. 11].

Не почують, не відгукнуться. Бо не готові 
пройти крізь вогонь морального очищення – 
через усвідомлення своєї національної місії, 
свого національного обов’язку, через вичав-
лення з рабської свідомості комплексу ла-
кея, угодовця, замиренця зі своїм васальним 
статусом. Страшні хвороби – захланність, 
марнославство, непогамовна жадоба влади, 
наживи, поривання до розкоші, до багатства 
будь-якою ціною – переслідують багатьох із 
тих, хто зараховує себе до політичного і біз-
несового істеблішменту. І ніякі заклики, ніякі 
перестороги, жодні умовляння і тривожні за-
стереження не здатні “розбудити розум, що 
заснув” (Леся Українка). А тих, хто порива-
ється колосальними зусиллями виборсатися з 
пекла злиденності, безпросвіття, відчаю, стає 
все більше й більше, їхній світ – матеріальний, 
природний і духовний – все звужується, стис-
кається до небезпечної соціальної напруги. 
Але марно остерігати тих, хто не бачить меж 
у жадібному осягненні нових володінь, бо не 

один народ неодноразово опинявся перед 
прірвою втрати своєї незалежності внаслідок 
морального самоупослідження його лідерів 
та втрати національних орієнтирів. Більше 
двох тисяч літ тому античний філософ Сенека 
застерігав: “До вас промовляю! Чи довго ще 
не буде жодного озера, над яким не височіли 
б вежі ваших заміських палаців? Чи довго ще 
не буде ріки, чиїх берегів не видно з-за ваших 
будівель? Тільки-но десь проб’ється гаряче 
джерело, там одразу й гніздиться ваша роз-
кіш. Де б лишень не вигнувся затокою мор-
ський берег, там-таки й закладаєте підвалини 
і, захланні вже тільки на рукотворну землю, 
женете море ген до обрію. Та хоча повсюди 
відсвічують крівлі ваших домів – то на шпилях 
гір, звідкіль видно й суходоли, й моря, то на 
рівнинах, змагаючись у стрімкості з гірськи-
ми вершинами, хоч скільки б ви не споруджу-
вали тих осель, і величних, і чудових, – кожен 
з вас посідає лиш одне, та й то крихітне тіло. 
Навіщо вам стільки спалень? В одній же кла-
детесь до сну! Де вас нема, там усе не ваше” 
[8, с. 360].

І тоді, більше двох тисяч літ тому, і зараз, 
коли олігархократія в Україні пришпорена 
непогамовною волею інстинктів збагачення, 
забезпечення повноти влади, а не забезпе-
ченням рівності, свободи й справедливості, 
голос Сенеки є голосом волаючого в пусте-
лі. Бо свобода в сучасній Україні є передусім 
засобом здобуття максимальних вигод, вона 
розбещує передусім тих, хто її повинен га-
рантувати, забезпечувати, і багато вже хто 
відчуває холодне дихання деспотичної влади 
меншості. Для значної частини українського 
суспільства, яке пригнічене відсутністю ре-
альних перспектив розвитку, спокуса тоталі-
таризмом є звабливою, жаданою. Можна цю 
спокусу назвати демократичною тиранією, 
але загрозливе згортання простору свободи 
слова, свободи думки неминуче доводить сус-
пільні настрої до критичної межі, за якою по-
стає реальна перспектива соціальних конф-
ліктів. Хіба сучасний українець не бачить, що 
влада корумпована, оголошена нею боротьба 
з корупцією не дає зримих результатів, що 
певна частина політичної і державної верхів-
ки цинічна у своєму прагненні якнайшвидше 
збагатитися і забезпечити завдяки цьому ба-
гатству не лише подальші прибутки, але й га-
рантувати своє тривале перебування у владі? 
На жаль, ті, хто збагатився і до того ж пере-
буває у владі, ті, кого народ називає одним 
словом – “олігархи”, не облагороджують об-
личчя влади, частіше навпаки – спотворюють 
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до такої ненависної гримаси, що викликають 
відразу в більшості суспільства. Уже навіть 
тим, що олігархічна влада в Україні симво-
лізує в очах народу байдужість до звичайної 
людської долі, наростає хвиля поширення 
настроїв розгубленості, безнадії, суспільної 
апатії, озлобленості проти влади, а далі – 
агресивності, екстремізму.

Мимоволі згадуються Шевченкові слова-
застереження, слова-пророцтва:

Прорци своїм лукавим чадам,
Що пропадуть вони, лихі,
Що їх безчестіє, і зрада,
І криводушіє огнем,
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах,
Що крикне кара невсипуща...

                                           (Осія. Глава XIV)
Т. Шевченко вірив, що ті, хто був заплід-

нений вірусом яничарства, зрадництва, уго-
довства, незалежно від того, ясновельмож-
ний гетьман це чи син батька, котрий проли-
вав кров “за Москву і Варшаву”, а тепер чва-
ниться, що добре ходить у ярмі, “ще лучше, 
як батьки ходили”, відімруть, як сухе гілля, 
відпадуть, а старий дуб – Україна – омоло-
диться. Проростуть зелені парості, вибуяють 
і відкинуть ті засохлі гілля, які колись розко-
шували на стовбурі могутнього дуба.

Важко повірити, що ці пророцтва Т. Шев-
ченка долинуть до вух можновладців, що по-
чують його пересторогу самовигнанці з на-
ціональної душі, ці духовні сироти – “раби з 
кокардою на лобі! // Лакеї в золотій оздо-
бі... // Онуча, сміття з помела...”, але чи 
зможуть нарешті всі, праві і ліві, республі-
канці та демократи, ліберали й консерватори, 
християнські демократи й націонал-патріоти, 
поєднатися і “за правду пресвятую стать // 
І за свободу”? (Т. Шевченко).

Важко на це сподіватися. Бо далеко не 
всі політики й державні діячі України “напов-
нені” почуттям патріотизму як своєрідним 
ідейно-світоглядним кодексом національних 
цінностей, жертовним пориванням віддати 
всі свої сили задля утвердження і зміцнення 
Української держави, глибокою і сильною ві-
рою в щасливий день рідної України. Та мало 
ще вірити самому, жертвувати собою в ім’я 
національного ідеалу – треба ще запалити 
інших, свій люд своєю вірою, наповнити на-
ціональний дух державотворчою енергією, 
дати своєму народові, як писав у поемі “Мой-
сей” І. Франко, “смисл життєвий”, “те незри-
ме, несхопне”, що пломенить вірою у світлу 
будущину народу й держави. Цей духовний 

пророк української нації вірив у духовне во-
скресіння і майбутню горду поставу “у на-
родів вольних колі” віками гнобленого свого 
народу:

О, ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
І в день воскресний
твойого повстання.

І Тарас Шевченко, і Пантелеймон Куліш, 
й Іван Франко, і Леся Українка, і Борис Грін-
ченко, і Михайло Грушевський, і багато інших 
українських подвижників на ниві національ-
ної літератури та культури, державного бу-
дівництва, духовного відродження нації стали 
великими не завдяки багатству чи почестям, 
а завдяки усвідомленню та сповненню свого 
національного обов’язку. Тільки ті, хто вірить 
у національний ідеал, який визначає духовне 
й політичне життя нації, стимулює її енер-
гію для державного самоздійснення, вповні 
усвідомлюють свій національний обов’язок і 
прагнуть його виконати. Будь-якою ціною. Як 
писав І. Франко: “Ми мусимо серцем почува-
ти свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі 
його, мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб 
наближуватись до него, інакше він не буде іс-
нувати...”.
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Світлана Єрмоленко

ПРОРОЧИЙ  ВІРШ-СИМФОНІЯ  МИКОЛИ 
ВІНГРАНОВСЬКОГО

Дитя заснуло на руці,
Як слово на долоні мови.

М. Вінграновський

З атишно, тепло, звично Слову на долоні 
мови, бо ця тепла долоня, як і добра, ніж-

на материнська рука, завжди підтримає, при-
гріє, захистить. Для поета Слово – це його 
дитя: він плекає Слово, пестить його, вірить у 
нього і довіряє йому всі свої думки й почуття. 
Поет у мові відкриває Слово, яке промовляє 
його голосом, його інтонацією, яке на долоні 
мови записує тільки йому притаманні образи. 

Миколі Вінграновському боліло Слово. 
Не в значенні творчого слова, коли поет шукає 
те єдине, неповторне слово, яке має передати 
індивідуальний образ, ту таїну, що відкрила-
ся тільки творцеві. Вінграновський мав таких 
відкриттів – індивідуальних образів удосталь: 
вони приходили до нього – і з народної пісні, і 
з Шевченкової поезії, і з особистих відчуттів, 
тих асоціацій, які напливали одна на одну, як 
напливає хвиля на хвилю, або густий туман 
над річкою. Про характерний біль – муки 
творчості – не йдеться. Мова про особливий 
усепланетарний біль: поетові болить Слово 
його народу, по яке прийшов невблаганний, 
невмолимий, неодмінний час, що нікому спус-
ку не дає, нікого не жалує. Який же це час, 
що його сухий погляд відчув своїм пророчим 
серцем поет? Чи не та це сучасна глобаліза-
ція, що всіх уодноманітнює, нівелює (У ньому 
– однакОво всім. / Усім однАково: і сущим, 
/ І тим, що будуть, що були...), що дає до-
рогу тільки найбільшим,  найсильнішим, що 
забирає Життя сьогоднішнє й вчорашнє, що  
безсмертно сіє, смертно жне?

Хіба є ще в нашій літературі, позначеній 
конкретним 1986 роком, такий пророчий сим-
волічний образ, мотив українського слова, як 
маємо в поезії М. Вінграновського “Вночі, се-
рЕдночі хтось  тихо...”?

Відомо, як гостро сприймав становище 
української мови на початку ХІХ ст. у сво-
їй “Граматиці” (1815) О. Павловський, як він 
намагався зберегти для нащадків характерні 
ознаки української мови. На той час суспіль-
ні умови функціонування й загрози зникнен-
ня українського слова були інші, ніж у дру-

гій половині ХХ ст. Саме в цей прискорений 
атомний вік (не змавпся ти, двадцятий віче 
мій...) поет звернувся до болючої теми, але 
вже в образах поетичних, які мають глибокий 
філософський зміст. 

Читаємо першу строфу згаданої поезії:

Вночі, серЕдночі хтось тихо 
До мого Слова підійшов 
І став дивитися і дихать, 
І я відчув: так диха лихо, 
Так ходить лихо – Час прийшов.

Розмірена хода невблаганного Часу пе-
редана монотонно-тривожною нагнітальною 
інтонацією коротких фраз із лексичними по-
вторами-підхопленнями і звуковим ефектом 
загрозливого дихання, імітованого повтором 
складів (хо-ха-хо-хо). Час у цій поезії – ви-
разно персоніфікований: це хтось, хто може 
дивитися, дихать, ходить. Він  ототожне-
ний із лихом (пригадаймо усталену сполучу-
ваність у прислів’ї: Одна біда не ходить...). 
Строфа закінчується відрубною наголоше-
ною фразою із дієсловом доконаної дії Час 
прийшов. Форма доконаного виду дієслова 
виконує стилістичну функцію: протиставлена 
іншим дієслівним формам теперішнього часу 
так диха лихо, так ходить лихо, вона зву-
чить як здійснення суворого вироку.

Дві наступні строфи з однаковим по-
чатком увиразнюють образ невблаганного 
Часу. Відрубний ритм фрази Прийшов і став 
сприймається на тлі повтору-підхоплення 
Час прийшов. // Прийшов і став. Наодинці із 
цим загрозливим часом опиняється ліричний 
герой – Час і ти. Але між кінцевою фразою 
строфи та її першою фразою Прийшов і став 
опиняємося в полоні прискорених ритмів за-
перечних дій, підсилених семантикою запе-
речного прислівника (нікуди) і займенника 
(нікого). Ліричний герой хотів би заховатись, 
втекти, загубитись, навіть піти на те, щоб за-
мінити серце в грудях, тобто стати іншим, але 
є заборона НЕ, Час не дозволяє цього роби-
ти, і ніхто не може допомогти, бо немає НІ-
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КОГО  в світі, лише є ліричний герой наодинці 
із Часом:

Прийшов і став. І вже нікуди 
Не заховатись, не втекти,
Не загубитись поміж люди,
Не замінити серце в грудях,
Нікого в світі – Час і ти.

Прийшов і став. І я побачив:
У погляді його сухім
Ніхто не любить і не плаче,
І не біжить ніхто й не скаче, –
У ньому однакОво всім.

Наступна строфа починається повтором-
підхопленням словосполучення із зміненим 
порядком слів і грою наголосу в повтореному 
слові – засобом стилістичного підсилення на-
званої ознаки – і продовжується нанизуван-
ням антитез, слів-антонімів і конструкцій із 
протиставною семантикою:

Усім однАково: і сущим,
І тим, що будуть, що були,
Однаково морям і пущам,
Словам безсмертним і вмирущим –
Нікому слави чи хули!

У трьох попередніх строфах однаковий 
ритмічно-інтонаційний малюнок мають перші 
рядки: вони діляться на дві синтагми, з яких 
інтонаційно самостійна перша (Прийшов і 
став; Прийшов і став; Усім однаково) “го-
тує” нанизування наступних синтагм – одно-
рідних членів речення, їх рвійний, нагніталь-
ний перелік, що завершується кульмінаційни-
ми останніми рядками строфи: Нікого в світі 
– Час і ти; У ньому однакОво всім. Нікому 
слави чи хули!

Наступні десять строф – це пристрасний 
монолог ліричного героя, поділений на фраг-
менти, початком яких є слова: Та я сказав; як 
перед Богом, кажу тобі; Я знаю. Цей монолог 
має дві змістові лінії: одна пов’язана із звер-
танням до Часу і з його характеристикою, а 
друга – з характеристикою Слова – мови лі-
ричного героя, без якої він не мислить свого 
життя:

Та я сказав: що хочеш, Часе,
Усе віддам тобі по край –
І юність, й молодості чашу,
Життя сьогоднішнє й вчорашнє,
Лиш Слова мого не чіпай!

Далі знову виразна персоніфікація, уосо-
блення Слова в образі дитини:

Не зачіпай його, малого,
Не бий його і не пали, 
Бо перед ним іще дорога,
Бо перед ним багато й много,
І ми із ним ще не жили!

Це монолог на захист Слова, що опини-
лося перед зникненням у сучасному глобалі-
зованому світі. Аргументи, які виставляє ав-
тор, ототожнюються з багатогранністю люд-
ського життя, втіленого в слові (Бо перед ним 
іще дорога, / Бо перед ним багато й много, / 
І ми із ним ще не жили). У трьох синтагмах, 
що підсилюють, ампліфікують ту саму озна-
ку, відтінено різні мовні джерела, різні шляхи 
досягнення конкретно-чуттєвої образності: 
перша синтагма проектується на публіцис-
тичний високий вислів (“перед Словом май-
бутнє”); друга демонструє поетичне проти-
ставлення різночасових семантично тотож-
них лексем, підсилене синтаксичною одно-
рідністю, тотожністю синтаксичних функцій 
прислівників багато – много; третя синтагма  
повертає монолог у розмовну тональність.

Наступні три строфи – це сплеск високих 
ліричних почуттів, утілених у звукові, зорові 
й логічно несподівані образи, побудовані як 
неочікуване слововживання загальновідомих 
звичних лексем. Це своєрідний гімн Слову – 
слову–творчості, але водночас і слову – невід-
дільній ознаці окремішності народу. Лексичні 
повтори (перші, перший), семантика яких ре-
алізується в спеціальних синтаксичних кон-
струкціях із функцією вираження найвищого 
ступеня ознаки (перший сніг з усіх снігів, пер-
ший берег з берегів), гра антонімами (перші, 
перший – остання) й звукописом (Солодкий 
сон оси і сливи, / Й сови у присмерку спла-
чі), нанизування іменних словосполучень, що 
утворюють фігуру ампліфікації, – усі ці за-
соби розкривають всеохопність Слова, його 
незмірні можливості пізнання світу людських 
емоцій, єдності одухотвореного Слова й жит-
тя людини-творця.

Ще все нам з ним – передсвітання: 
І перші сльози перших снів,
І перший сніг з усіх снігів,
І перший берег з берегів,
Й любов ота, що є остання!

І гуркіт молодої зливи, 
І тьохкіт серця уночі,
І білий цвіт, і камінь сивий,
Солодкий сон оси і сливи,
Й сови у присмерку сплачі.

Ïóáë³öèñòèêà
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Про що ці поетичні строфи? Звичайно, 
про людські почуття, які здатне передати 
одухотворене Слово, бо через нього людина 
сприймає не лише живу природу, а в єдності 
зі Словом вона пізнає й себе, і це пізнання – 
безмірне. Цю неосяжність, безмірність мож-
ливостей Слова як ознаки народу і як ознаки 
творчої особистості (Ще все нам з ним) відчу-
ваємо в наголошених повторах-анафорах, які 
розпочинають рядки-речення бездієслівної 
структури а) із семантикою тотожності; б) із 
семантикою стану; в) із семантикою підкрес-
леної безособовості, пор.:

Ще все нам з ним – сама тривога,
Ще все нам з ним не відбуло,
Ще все нам радісно і довго,
Ще все нам з ним, як перед Богом
Кажу тобі, – не перейшло!..

Інверсія і поділ вставленої конструкції – 
фразеологічного звороту – між двома рядка-
ми однієї строфи (Ще все нам з ним, як перед 
Богом / Кажу тобі, – не перейшло!..) зумов-
люють логічно-емоційне наголошення безо-
собового дієслова із заперечною часткою НЕ.

Заперечна семантика, вербалізована в за-
йменниках, прислівниках, частках, що вжива-
ються із дієсловами, виявляє не лише емоцій-
но-експресивне ставлення до Слова, єдність 
із яким гостро сприймає ліричний герой, а й 
експресивну оцінку Часу. Саме через нагні-
тання форм із заперечною семантикою, через 
лексико-семантичні контрасти можемо від-
чути крик зболеної душі поета: Моє ж [Сло-
во] живе ще – пожалій!

Я знаю, ти в своєму плині
Нікому спуску не даєш,
Ані державі, ні дитині,
Ні сивині, ані дружині! –
Безсмертно сієш, смертно жнеш!

Поєднання подібного і контрастного в 
одному висловленні, актуалізація незвичної 
форми слова й оказіональної сполучуваності 
його увиразнює високу поетичну напругу ав-
торського монологу, про що свідчить оклична 
інтонація усіх трьох строф:

І з невблаганними очима
Ти йдеш крізь вічність і крізь мить,
І темінь в тебе за плечима,
Й поперед тебе мла-темнина, 
Й тобі нічого не болить!

Чи солодко, а чи солоно
Тобі дарма – нема чи є...
А тут – і трепетно й шовково! –
А тут животворяще Слово
Мого народу і моє!

Улюблена форма поетичного висловлен-
ня Миколи Вінграновського – безособові син-
таксичні конструкції із прислівниками чи без-
особовими дієсловами в ролі головних членів, 
пор.: не відбуло, не перейшло; чи солодко, а 
чи солоно, а тут – і трепетно й шовково... 
Усі ці безособові конструкції, передаючи гли-
бинну семантику “стан людської душі”, “емо-
ційні переживання ліричного героя”, мають 
додатковий стилістичний компонент: “емоції 
всеохопні, непередбачувані, які важко висло-
вити звичними оцінними словами і фразами”.

Якщо в змісті попередніх строф мож-
на було сумніватися, чи говорить поет про 
Слово як ознаку самоідентифікації народу, 
чи тільки про Слово як засіб свого творчого 
самовираження, то тепер стверджується то-
тожність цих понять: А тут животворяще 
Слово / Мого народу і моє!

Це слово людської надії,
Це слово крізь хрести і прах,
Крізь пил віків, усе в сльозах,
Пробилось, вижило, зоріє,
Горить у мене на устах!..

Високий патетичний зміст цієї строфи 
веде читача в історію української мови як іс-
торію народу: лаконічні субстантивні номі-
нативні структури змінюються вибухом ді-
єслівної градації, кульмінаційне завершення 
якої – висловлення Горить у мене на устах! 
Перехід від теми “мова народу” до теми “моє 
Слово” типовий для поетичного мовомислен-
ня, в якому слово як ознака нації і слово як 
творчість утілюються в нерозривному син-
кретичному образі, засвідчуючи багатопла-
новість лексичної семантики й можливості її 
трансформації, варіативності в конкретному 
тексті.

Поетичний пророчий монолог завершує 
строфа – повтор початкової строфи, яка 
власне є лейтмотивом цього твору:

Вночі, серЕдночі хтось тихо 
До мого Слова підійшов 
І став дивитися і дихать, 
І я відчув: так диха лихо, 
Так ходить лихо – Час прийшов.

Ïóáë³öèñòèêà



52
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Але чи справді цей кінцевий акорд є по-
втором початкового акорду поезії Миколи 
Вінграновського, яку маємо всі  підстави на-
звати симфонією? Це повторюються слова, 
але не їхня музика, не їхня інтонація. І коли б 
читав цю поезію сам Микола Вінграновський, 
то трагічні мотиви, пов’язані з темою Часу, 
відійшли б на другий план, поступившись мо-
тиву безсмертя, вічності Слова.

Власне, про що ця поезія? Це не лише біль, 
пересторога, коли рідне Слово опиняється 

перед випробуваннями Часу, перед загрозою 
глобалізації. Це гімн Слову, виспіваний пое-
том, гімн його животворящій силі, його муж-
ності й ніжності, його здатності бути трепет-
ним і шовковим, солодким і солоним, Слово, 
напоєне серцем, слово, що дає людям надію, 
що прорвалося крізь хрести і прах, крізь пил 
віків, і хоч все в сльозах, але пробилось, ви-
жило, зоріє, справді, горить на устах поета й 
запалює душі читачів.

Ïóáë³öèñòèêà
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Олексій Вертій

“ГОТУЙ НОВИХ БОРЦІВ, ХОЛОДНИЙ ЯРЕ!”
(звичаї національно-визвольних змагань 

у споминах Юрія Горліса-Горського “Холодний Яр”)

Г либокий знавець української історії 
М. Гру шевський наголошував на тому, що 

український народ, виборовши собі ціною ве-
ликої крові свободу від польського пануван-
ня, “необачно зв’язався з Московським цар-
ством, шукаючи його помочі проти Поляків, і 
московське правительство помалу поневоли-
ло його” [4, c. 115]. За тим на вільний народ 
накинуто кріпацтво, українську старшину, 
козацтво, міщан і духовенство позбавлено 
політичних прав і свобод, заслано в Сибір. Усі 
прибутки і доходи контролювалися царським 
урядом і передавались у царську казну, з якої 
фінансувалося подальше закріпачення Укра-
їни, нищення української мови, культури, 
духовності, нещадне винародовлення нації. 
Заборонялося не лише вивчати історію Укра-
їни, а й згадувати саме слово “Україна”, “щоб 
українці не знали, хто вони і як прийшли до 
такої неволі” [4, c. 115].Тож, розуміючи авто-
номію як право українців жити за своїми, а не 
чужими законами, мати свою, а не чужу вла-
ду, всі свої сподівання щодо зміни ситуації в 
ріднім краї М. Грушевський покладав на таку 
автономію в складі Росії – доти, доки банди 
Муравйова не залили кров’ю українців вули-
ці Києва і снарядом зруйнували його власний 
будинок.

Із Росією пов’язував відродження укра-
їнської нації й В. Винниченко. Як і М. Грушев-

ський, він добре розумів сутність політичного 
духу Росії: вже 1920 р. у “Відродженні нації” 
виконав досить докладний, глибокий і усебіч-
ний аналіз ідейних та політичних основ ро-
сійського більшовизму й показав супротивну 
будь-яким формам народовладдя його приро-
ду, наголошуючи на тому, що “соціалісти” по 
всьому світі не тільки що підпирають владу й 
лад світових злочинців, а ще борються, й жа-
гуче, люто борються й словом, і залізом, і вог-
нем проти тих, хто нищить той злочинний лад 
у себе й хоче знищити його по всьому світі [2, 
c. 190]. Однак і йому забракло проникливого 
погляду й далекоглядності, коли стверджу-
вав: “Ми одразу, без вагання, без торгування 
повірили в Революцію… Український сепа-
ратизм тоді помер разом з причиною, що по-
родила його. Українство тепер орієнтувалось 
тільки на Всеросійську Революцію, на пере-
могу справедливости, на здобуті права вся-
кого поневоленого. За 250 років перебування 
в спільці з Росією українство в ці дні почуло 
себе в Росії  д о м а, вперше інтереси цієї ко-
лишньої в’язниці стали близькими,  с в о ї м и” 
[1, c. 42–43].  Чи справді так було? Якою ціною 
заплатили мільйони українців за оту смерть 
українського сепаратизму і причин, що його 
породили, за відсутність “вагань” і “торгу-
вань”, свою наївну віру “в Революцію”?.. 

Ю рій Юрійович ГОРОДЯНИН-ЛІСОВСЬКИЙ (літератур-
ний псевдонім Горліс-Горський) народився 14 січня 1898 року в 

с. Демидівка Полтавського повіту, тепер Решетилівського району 
Полтавської області (за іншими даними – в Полтаві). У результаті 
змови московських та англійських спецслужб 27 вересня 1946 року він 
був підступно вбитий в Ауґсбурзі (Німеччина). Військовий діяч, пись-
менник, старшина 2-го Запорозького (збірного) полку 1-ої Запорозької 
дивізії Армії УНР (1919 – поч. 1920 рр.), осавул отамана 1-го (Основ-
ного) куреня полку гайдамаків Холодного Яру (псевдонім Залізняк, лю-
тий 1920 – весна 1921 рр.), організатор українського підпілля на Поділ-
лі (1922–1924 рр). Учасник Першої світової війни. Учасник Першого 
зимового походу Армії УНР. Лицар Залізного хреста.

Друкувався в журналах “Літопис Червоної Калини”, “Наш Клич”, 
“Вісник”, “Дажбог” та ін. Окремими виданнями вийшли такі його тво-
ри: “Отаман Хмара” (1934), “Червоний чортополох” (1935), “Спога-
ди” (1935), “Холодний Яр” (1937, у незалежній Україні перевидавався 
тринадцять разів), “Ave Dictator” (1941). Автор інших публікацій.
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Проникливі, чіткі, подеколи неоднознач-
ні відповіді на ці питання дає Ю. Горліс-Гор-
ський у своїх споминах “Холодний Яр”.

Насамперед зауважимо, що він постій-
но наголошує на історичній обумовленості 
морально-етичного вибору учасників націо-
нально-визвольних змагань кінця 10-х – по-
чатку 20-х рр. ХХ ст. І опір більшовицькій на-
валі в нього спричинює не тільки “дух Росії”, 
а й віковічні звичаї українського народу. Ци-
нізм, жорстокість, маніакальна більшовицька 
ідея панування над світом, масові кровопро-
лиття в ім’я цієї ідеї в Україні зіткнулися з 
виплеканими в ході історичного розвитку на-
шого народу культом свободи і волі, культом 
Роду, уваги і поваги до людської особистості, 
почуттям господаря на своїй землі, народо-
владними основами національного укладу 
соціального, економічного, політичного, ду-
ховного і т. ін. буття, на підставі яких сфор-
мувався український національний характер, 
що й визначило зміст національної ідеї як 
основи єдності всіх верств і прошарків нашо-
го народу.

Звернімося до конкретних явищ, подій 
і фактів, про які йдеться в спогадах Ю. Гор-
ліса-Горського, та архівних документів, що 
стосуються Холодного Яру. Усі вони про-
йняті ідеєю української трудової моралі, 
любов’ю до землі і праці на ній, непримирен-
ним ставленням до ледарства, відразою до 
наживи за чужий рахунок, будь-яких інших 
способів  паразитичного існування. Україн-
ський селянин, робітник, інтелігент постає в 
них як взірець моральної і духовної доскона-
лості, сформований усім укладом національ-
ного життя. Звідси його свободолюбність, 
неприйняття будь-якого насильства над со-
бою, побратимство й розуміння громади як 
Роду, отже й відданість їй, громадянська по-
зиція загалом. Саме це й кличе їх у ряди бор-
ців за Самостійну Україну. “Настав час всім 
кращим синам УКРАЇНИ, синам волі, синам 
вільного трудового життя взятися за зброю. 
Взятися чесними, мозолисто натрудженими 
руками, але знайте, що не на грабунки, не на 
вбивство мирного населення лунае цей за-
клик, ні, він закликае до боротьби, до самоі 
рішучоі боротьби з насильством, з неправ-
дою, з якою прийшли до нас комуністи, які 
сами робити не хотіли, а прийшли до нас, аби 
жити нашим трудом, аби зруйновати все, що 
було збудовано в нашім житті, що було об-
лито нашим потом і кров’ю*. Вони оголоси-

ли війну капиталу і воювали… перекладаюче 
з одноі кишені в другу, себ-то набивали свої 
кармани грішми, які брали не тілько з буржу-
ів, а й з кожного бідняка, як тілько удавалось. 
<...> хто такі комуністи. Це лодарі, дармоіди, 
лидацюги, а далі грабіжники, душогуби-роз-
бійники” [3, c. 384], – читаємо у відозві інфор-
маційного бюро штабу загону Холодного Яру 
до селян і козаків від 4 червня 1919 р. У ній, як 
бачимо, немає натяку на оту патологічну ле-
нінсько-троцькістську жадобу крові, насиль-
ства і т. ін. Навпаки – вона сповнена рішучості 
боротьби проти них, боротьби за свої права, 
свободу і волю на своїй землі. Мораль і звичаї 
українця – це свобода, набутий власним тру-
дом достаток, злагода в сім’ї та громаді, віль-
ний розвиток особистості на цих підставах, її 
благополуччя і розквіт.

Ю. Горліс-Горський наводить непо-
одинокі приклади формування національної 
та громадянської позиції різних поколінь 
холодноярців на підставі ідей і творчості 
Т. Шев ченка, що також стали невід’ємною 
складовою світогляду українців. Скажімо, 
у згаданій вище відозві інформаційне бюро 
штабу загону Холодного Яру скеровує селян 
і козаків на такі константи етики Кобзаря, 
як воля, любов до рідного краю, здатність на 
мученицькі випробування в ім’я майбутнього 
– свого і України, побратимство, вірність ко-
зацьким звичаям, віра в остаточну перемогу і 
повне, вільне господарювання на своїй землі 
та владарювання у своїй національній держа-
ві. Цілком очевидно, що автори відозви, самі 
виховані на підставах Шевченкової моралі та 
етики, добре розуміли їх магічний вплив на 
козаків та селян, їх незвичайну здатність ви-
кликати дух протесту і непокори. 

Прикметною в цьому плані є розповідь 
Ю. Горліса-Горського про сільську дівчин-
ку Дусю, до господи батьків якої він завітав 
одного разу з розвідницею Олею Кравченко. 
Присутність Т. Шевченка, його ідей в обста-
винах повсякденного життя Дусі сформували 
не по-дитячому серйозне й глибинне сприй-
няття та розуміння нею навколишнього сві-
ту. У своєму підлітковому віці, побачивши, як 
вершниця отаман Маруся вела селом свій за-
гін, вона твердо запевнилася, що також буде 
отаманом. Знала дівчинка й прізвища  всіх 
отаманів та видатних повстанців, розуміла, 
що борються вони “за Україну, яку москалі 
“хочуть взяти до неволі”. Знала імена полег-
лих і що за їхні душі “треба Бозі молитися”. 

1 Тут і далі збережено мовно-правописні особливості джерела.
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Що під Новомиргородом чекісти вже тричі 
зрізували хрест на могилі вбитих повстанців, 
а хтось уночі встановлював ще вищого” [3, 
с. 280]. Тож цілком закономірно, що Дуся всі-
єю душею і своїм дитячим серцем сприйняла 
“Розриту могилу” Т. Шевченка, яку декламу-
вала щиро, з відважними жестами й доброю 
інтонацією. Коли ж із чуттям проказала: “Ех, 
якби то знайшли, що там поховали, / Не 
плакали б діти, мати б не ридала”, низенько 
і шанобливо вклонилася слухачам, віддаючи 
тим самим честь Шевченкові і повстанцям.

Ще один рівень присутності Т. Шевченка 
у звичаєвому світі холодноярців маємо в роз-
ділі “Бий москалів – рятуй Україну!”. І юна 
дівчина, і стара бабуся, що йшла назустріч із 
горщиком у руках, і дід із люлькою біля воріт 
з якоюсь особливою повагою проводжають 
загін козаків-мельниківців, який виступає з 
села. В цьому шанобливому ставленні до по-
встанців – єдність поколінь, ґрунтована на 
козацько-гайдамацьких звичаях свободи та 
волі, на спадкоємності непокори, що виявля-
ється в їх одностайному побажанні побити 
москаля-бусурмена й вертати здоровими на-
зад додому. “Чи випадкова ця одноманітність 
прощання? Чи не прадідівське то добро?” [3, 
с. 184], – ставить Ю. Горліс-Горський далеко 
не риторичне запитання. І тут-таки відповідає 
на нього: ні! це – закономірність, це – справді 
прадідівське: “Хлопці варили в казанах куліш, 
пришкварювали на шомполах шматки сала. В 
гуртах тихо співали тужливо-мрійних пісень. 
Біля одного вогнища середніх літ повста-
нець із почуттям читав вголос потріпаного 
“Кобзаря”. Вибирав місця про Суботів, Чиги-
рин, Холодний Яр, Гайдамаччину… Козацькі 
правнуки (підкреслено нами – О. В.) уважно 
слухали, розсівшись і розлігшись на землі. 
Слухала, здавалося, наблизившись у сутін-
ках, і Дорошенкова гора…” [3, с. 187].

Шевченківський мотив нового вогню, що 
повіє з Холодного Яру, – наскрізний у споми-
нах. Він є одним з виявів непокори ворогові, 
волі до життя. Характерно, що передчуття і 
жадання “нового вогню” охоплює всі верстви 
населення – дітей, батьків і дідів; повстанців і 
їхніх отаманів, стаючи своєрідним духовним 
символом часу, який об’єднує маси в цілий, 
живий, активно діючий національний орга-
нізм. 

У спогадах Ю. Горліса-Горського, роз-
повідях В. Колісника про злочини російської 
Красної армії в Україні, С. Орел про долин-
ського отамана С. Клепача, інших матеріалах 
не раз подибуємо роздуми про природу по-

братимства повстанців, усвідомлення його як 
нашого національного звичаю, котрий увій-
шов у свідомість селян, козаків та їх нащад-
ків як невід’ємна складова їх духовного світу 
і світогляду загалом. Скажімо, отаман-гали-
чанин й уявити собі не може, щоб повстанці 
могли діяти  супроти потреб, які диктує та чи 
та ситуація й доля України. На його тверде 
переконання, кожен має діяти в ім’я Бать-
ківщини – рішуче, самовіддано, без жодних 
вагань. Відтак доля України, рішучість, само-
відданість, послідовність виступають тими 
психологічними, морально-етичними та ідей-
ними чинниками, які об’єднують повстанців 
у родину, формують їхнє братерство. Тому 
вони одностайно підтримують свого отама-
на, адже кожен, як і в часи Богдана Хмель-
ницького або ж Максима Залізняка, беручи 
до рук зброю, “хотів бути військом. І коли в 
нього вселялася віра в справу, коли він вірив 
у зорю свого отамана, коли той не мітингу-
вав і не питав, чого хто хоче, лише автори-
тетно і  певно наказував, повстанець йшов 
за ним і ставав ідеальним вояком” [3, с. 214]. 
Тож зворушливе родинне почуття, почуття 
морального обов’язку, власної причетності 
до великої справи, жадання перемоги над во-
рогом вкотре зродилися в душі сивого селя-
нина, який, після наради в Мошнах вийшов-
ши зі штабу, “закоханим поглядом глянув на 
жовто-блакитний прапор, прикріплений на 
одній із гармат, що стояли на вулиці побли-
зу штабу” [3, с. 211]. Тому-то й інші селяни та 
козаки, охоплені повстанським рухом, воліли 
дії і дивилися на холодноярців, “як на силу, 
що об’єднає їх і поведе на боротьбу з моска-
лями-большевиками” [3, с. 211], як на подиву 
гідну Українську Родину. З цієї ж причини й 
дядько Вустим із с. Скаржники не міг у лиху 
для України годину відсиджуватися вдома й 
пішов до повстанців, адже “наші всі пішли до 
них”, і йому тоді “буде погано”, коли не під-
тримає їх, не підставить побратимського пле-
ча.

Наведімо фрагмент розповіді Ю. Гор-
ліса-Горського про підняте А. Чорнотою 
(Ю. Дроботківським) повстання холодно-
ярців у Лук’янівській в’язниці, у якому їхнє 
побратимство підноситься до взірця мораль-
но-етичної досконалості людини, взірця її 
нездоланності. Коли нерівний бій в’язнів із 
чекістами наближався до трагічної розв’язки, 

“…похмурий відійшов від вікна і став у 
кутку.

– Ну, хто хоче від своєї, не чекістської 
– підходь…
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Вставали і підходили по одному. Цілува-
лися з похмурим.

– Прощай, Андрію…
– Прощай, друже! Куди хочеш?
 – В чоло… 
Вистрелив у чоло.  
Підходить другий.
– Прощай! Куди бажаєш?
– У серце… 
Вистрелив у серце.  
Вистріляв усі набої з рушниці й револь-

вера.
А залишилось ще декілька повстанців, 

що не мали зброї.
– Ну, а ви, хлопці, вибачте… Погарячку-

вали – не залишили для вас. Візьмете в нас 
рушниці й без набоїв кинетеся на чекістів, 
щоб до льоху не йти… Ну, отамани, – усміх-
нувся похмурий до товаришів із рушницями, 
– ставайте. Хай хоч раз вами покомандую. 
Загородній! У тебе револьвер?

– Револьвер і одна…
– Ставай проти мене, я собі теж у ре-

вольвері залишив.
Поцілувались, стали посеред коридору 

парами, один проти одного. Похмурий про-
ти Загороднього, біля них – інші отамани 
Холодного Яру, за якими козаки-холоднояр-
ці та інші повстанці. Кожний тримав одні-
єю рукою свою рушницю, іншою – направляв 
цівку товаришевої рушниці собі в серце.

– Ну, готово? – радів чогось похмурий. – 
Увага! Живе Україна! Один! Два! Три!

Шістнадцять тіл впало на підлогу…” 
[3, с. 347–348].

Побратимство – це однакове розуміння 
національної честі та гідності, мети, смислу 
й цінності життя. Це однаковий вияв гро-
мадянської позиції в боротьбі за свободу і 
волю народу, однакове усвідомлення свого 
обов’язку перед Україною та її майбутнім. Це 
саможертовність і непокора в ім’я прийдеш-
ніх поколінь. Трагічна розв’язка повстання 
холодноярців у Лук’янівській в’язниці – то 
вияв героїзму, мужності, вірності даній пе-
ред побратимами клятві; виклик більшовиць-
ким окупантам; втілення в життя гасла “Воля 
України – або смерть!” і разом з тим – взірець 
незламності українського духа, українського 
Роду, приклад для наслідування, заповіт на-
щадкам…

Природно постає питання: на чому ґрун-
тувалися такий героїзм, таке саможертовне 
служіння своєму народові, вірність клят-
ві, побратимству, віра в перемогу? Спомини 
Ю. Горліса-Горського, інші матеріали та до-

кументи “Холодного Яру” також дають на це 
обґрунтовану й вичерпну відповідь. Скажімо, 
А. Чорнота ставить усім за приклад горців 
Кавказу. Він говорить, що московські кадрові 
старшини били в обличчя москаля, українця, 
поляка, але ніколи вони не сміли дозволити 
собі так чинити з чеченцем чи кабардинцем, 
адже добре знали, що “той відповість на це 
ударом кинджала, не турбуючись, що завтра 
за це його розстріляють” [3, с. 70]. Тому-то за 
десятки, сотні років нещадної війни москов-
ська імперія не могла зламати їх морально, 
бо ж “і переможені, вони гордо споглядали 
зі своїх гір на переможців як на щось ниж-
че від себе і не поспішали їм прислужувати” 
[3, с. 70]. Про себе А. Чорнота говорив, що 
саме глибинне українське почуття й послі-
довна ненависть до ворога сформували його 
переконаним націоналістом, привели до лав 
борців за незалежність України. Цього він не 
приховував і під час допитів, а 16 січня 1923 р., 
напередодні своєї смерті, кинув прямо у вічі 
слідчим-чекістам: “Я – українець-націоналіст 
і, як такий, є ворогом совєтської влади” [3, 
с. 380]. Звернімо увагу: героєві, як і багатьом 
його побратимам, ще жити було б і жити – 
мав тільки 26 років! 

Що родинні звичаї стали одним із джерел 
національно-визвольних змагань кінця 10-х 
– початку 20-х рр. ХХ ст., переконливо за-
свідчує й історія роду Чучупаків із с. Мельни-
ки Чигиринського повіту Київської губернії 
(тепер Чигиринського району Черкаської об-
ласті). Ідея Самостійної України, пов’язане з 
нею розуміння мети, смислу й цінності життя, 
усвідомлення свого призначення в боротьбі 
за долю нації покликали славних представни-
ків цього роду Автонома Юхимовича, Василя 
Степановича, Дем’яна Степановича, Олексу 
Степановича, Петра Степановича, Семена 
Юхимовича, Степана Григоровича Чучупа-
ків у ряди повстанців. Троє з них, Автоном, 
Василь та Петро, віддали свої молоді життя в 
ім’я нашої Незалежності, загинувши в боях із 
більшовицькими окупантами. 

…Загинути на полі бою в ім’я свого наро-
ду, його свободи й волі – почесно. Адже лю-
дина в такому разі продовжує жити в пам’яті 
нащадків, надихає їх на героїзм, на нові по-
двиги в ім’я Вітчизни [5, c. 9]. “Звідси, – пише 
Г. Лозко, – одвічне прагнення військової вер-
стви, в т. ч. українського козацтва, до свобо-
ди. Звідси і традиційне несприйняття зверх-
ності над собою і повага до іншої особис-
тості. Звідси живучість ідеї “краще смерть, 
ніж рабство”, якою вже тисячу років жи-
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виться український патріотизм” [5, c. 4]. Чи 
ж багато наших співвітчизників так думають 
сьогодні? Чи ж багато народних обранців, 
бізнесменів, представників української інте-
лігенції, які претендують на ідейну, духовну 
і політичну провідну верству нації, рядових 
громадян України сприйняли таке розумін-
ня мети, смислу, цінності життя, морально-
го обов’язку перед своїм народом як осно-
воположні у своєму житті, у своїй громад-
ській та політичній діяльності? На жаль, ні, 
бо його вогнем і мечем викорінювали з нашої 
свідомості царизм, а потім “комунізм”, зага-
няючи страх у самі кістки. А проте спогади 
Ю. Горліса-Горського, які викликали у спів-
вітчизників неабияке зацікавлення, робота 
всіх причетних до їх видання й перевидань, 
насамперед членів Історичного клубу “Хо-
лодний Яр”, – переконливо свідчать, що ідеї 
національно-визвольних змагань українсько-
го народу відроджуються в нашій пам’яті, 
твердо входять у свідомість новітніх україн-
ців, дієво формують наш світогляд, життєві 
принципи та ідеали, і це обнадіює.

Вірність клятві, законам національно-ви-
звольної боротьби, законам лісу – ці звичає-
ві підстави національно-визвольних змагань 
докладно висвітлює Ю. Горліс-Горський. Він 
пише про здатність за будь-яких обставин 
зберігати таємницю і тим рятувати своїх по-
братимів по зброї, боротися з ворогом; про 
повсякчасну пильність, готовність морально 
і психологічно підтримати товариша, подати 
йому руку допомоги в скруті, вселити в ньо-
го і самому зберегти віру в себе і в перемогу 
над окупантами; про кару за слабкодухість, 
зраду; про вагу вміння передбачити і попере-
дити загрозу справі, задля якої став у ряди 
повстанців. Зміст цих характеристик визна-
чається конкретними діями і вчинками геро-
їв споминів, їхніми життєвими принципами, 
ідеалами, національною громадянською по-
зицією.

Ось два діди – Шевченко й Гармаш. Зда-
валося б, що їм потрібно в їхньому віці? Але 
обидва живуть звичаями пращурів, співпраця 
з повстанцями, очікування боротьби з воро-
гом, віра в перемогу над ним пробуджує в них 
козацькі та гайдамацькі гени. Вірність цим 
звичаям наповнює життя старих глибоким 
змістом: своє призначення у цей нелегкий, 
вирішальний для України час вони вбачають 
у забезпеченні спадкоємності національно-
визвольних ідей, у тому, щоб особистим при-
кладом формувати на основі спадкоємності 
цих ідей національні характери нових поко-

лінь українських повстанців, підтримувати 
незламність їхнього духу, жагу боротьби за 
свободу і незалежність, волю до життя.

Скажімо, дід Шевченко, колишній цар-
ський каторжанин, через усе життя проніс 
незганьбленими свою честь і гідність, воле-
любні ідеали українського козацтва. Ще на 
каторзі, втративши дружину, він із кількамі-
сячною дитиною став супроти зла й неправ-
ди; виняньчив, виховав, вивчив у гімназії свою 
доню в дусі відданості Україні, і українська 
справа згодом стала смислом її життя: разом 
із батьком Тіна влилася в національно-ви-
звольні змагання. Батько доставляв холод-
ноярцям продукти, а донька була мужньою 
і кмітливою підпільницею-розвідником, чим 
старий вельми гордився. Коли ж хлопці допи-
тувалися, за кого віддасть доньку, глибоко-
думно, багатообіцяюче відповідав: “Хто біль-
ше ворогів уб’є, за того й віддам” [3, с. 143].

Не міг у жорстокий час випробувань 
української долі сидіти вдома і майже століт-
ній козацький нащадок дід Гармаш. У таборі 
повстанців він порався по господарству, до-
глядав коні. До останньої хвилини свого жит-
тя дід Гармаш вірив у перемогу, працював для 
її наближення, полишивши цей світ із твер-
дим переконанням, що прийде той день, коли 
Україна стане вільною. А ще просив, щоб сини 
поховали його в рідному селі біля його старої 
– на тому місці, яке сам собі приготував.

Вірність законам лісу, законам бороть-
би повстанців з окупантами засвідчує і без-
компромісність холодноярців. Тут основою 
є перевага загальнонаціональних інтересів 
над особистими, здатність переоцінити свою 
позицію, а коли потрібно, – визнати свою по-
милку і прийняти єдино правильне, зважене 
рішення. Це вияв того високого рівня націо-
нального самопізнання й самоусвідомлен-
ня, який визначав характер національно-ви-
звольних змагань кінця 10-х – поч. 20-х ро-
ків минулого століття і який сьогодні, як не 
прикро, так важко відроджується, особливо 
серед політичних діячів та громадських рухів, 
значної частини молоді, засліпленої космо-
політичними ідеалами, чужоземними псевдо-
релігійними і псевдокультурними течіями, що 
насаджують бездуховність. Протистоянню 
таким згубним упливам, а водночас дієвому 
утвердженню в духовному світі національних 
ідейних та звичаєвих цінностей і мають слу-
жити спомини Ю. Горліса-Горського.

Візьмімо для прикладу трагічну розв’язку 
історії кохання автора споминів до Галі. Ді-
вчина, ошукана чекістами, сподіваючись 
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урятувати життя Юрієві, видала імена трьох 
повстанців. Згідно з постановою про органі-
заційний суд, людина, яка так учинить навіть 
несвідомо, підлягала найвищій карі – смерті. 
Як талановитий публіцист, скупими мазками, 
через окремі місткі деталі автор передає по-
трясіння, викликане звісткою про те, що цю 
зраду вчинила його кохана. За неї він гото-
вий був віддати свою честь – утекти з Галею 
з Холодного Яру, але боротьба суперечливих 
мотивів, драматичних почуттів завершується 
в його душі на користь обов’язку: найдорож-
ча людина має померти! “Яке тут значення 
має твоя честь?! – пише Ю. Горліс-Горський. 
– Утікаючи від боротьби, чи не вбиваєш ти 
ножа у спину справі, яку не маєш права ста-
вити нижче за своє особисте щастя!” [3, 
с. 165]. І він рішуче виконує вирок суду. Потім 
у відчаї і собі хоче заподіяти смерть, але від 
цього кроку його відвертає А. Чорнота, який, 
співчуваючи Юрієві, ввесь цей час пильнував 
за ним.

Нещадно, згідно із законом лісу, були по-
карані й зрадник Крамаренко та його спіль-
ник-сексот, які перекинулися на службу до 
ЧК, і навіть підозрілий селянин, який чи то 
був посланий чекістами, чи то просто забрів 
до лісу. Діяти так вимагали обставини, адже 
“ворог лише мертвий перестає бути воро-
гом”      [3, с. 170]. Оця контрастність почуттів, 
внутрішніх мотивів і спонукань досить чітко 
вимальовує морально-етичне кредо повстан-
ців: закон, доля нації, України – понад усе! 
До того ж Ю. Горліс-Горський майстерно 
вводить в оповідь місцеві народні легенди та 
перекази про козаків, про покарання ними 
зрадників і таким чином наголошує на спад-
коємності цих звичаїв, глибше вмотивовує дії 
та вчинки холодноярців.

Воля до життя – невід’ємна світогляд-
на складова кожної загартованої в боротьбі 
за українську національну ідею особистості. 
Властива вона, звичайно, і повстанцям Хо-
лодного Яру. Це напруження всіх моральних, 
духовних, фізичних зусиль, спрямованих на 
подолання і знищення обставин, супротив-
них самоздійсненню людини чи колективу; 
це національне самопізнання й самоусвідом-
лення конкретної особи та різних прошарків 
і верств населення загалом. Закладений цей 
вияв волі до життя, приміром, у передсмерт-
ному заклику отамана “Готуй нових борців, 
Холодний Яре!” та понурій мовчанці озбро-
єної юрби на його похороні після бою біля 
хутора Кресельці, адже в ній “відчувалася ве-
личезна, грізна обітниця помсти” [3, с. 95]; у 

загальному здвигові мельниківців, охоплених 
чутками про те, що “по всій Україні діє якась 
таємна організація і що весною український 
уряд дасть “гасло”, після чого вся Україна 
має повстати і винищить усіх ворогів”. У са-
мих лише Мельниках тепер “тільки балачок, 
що про те “гасло”, про ті нові “треті півні”, які 
мають зробити щось надзвичайне” [3, c. 81].

Гідно доповнює ці настрої й В. Гордієнко, 
який уже двічі тікав з-під розстрілу. Тож коли 
втретє потрапив до рук чекістів і його зно-
ву чекала смерть, він не втрачав віри у свою 
щасливу долю, зверхньо ставився до ворогів 
і глумливо дививсь на кістляву, яка нависла 
над ним та  Ю. Горлісом-Горським. “Знаєш, – 
звернувся він до побратима, – я хочу жити! А 
коли чоловік чогось сильно хоче, то досягне. 
Звичайно, коли як баран підставиш голову, то 
її розтовчуть. А ти твердо скажи собі: мушу 
втекти – і лови свою щасливу хвильку. Вона 
сама тобі під ноги підкотиться” [3, с. 132]. І 
справді, обоє знову врятувалися. 

У спогадах Ю. Горліс-Горський постійно 
зіставляє, порівнює та аналізує дві моралі, дві 
істини: українську, повстанську, і чужинську, 
більшовицьку. Такі зіставлення та порівнян-
ня цілком природні, адже дві моралі, дві ети-
ки зійшлися не на життя, а на смерть в істо-
ричному двобої, виявивши всі глибини свого 
змісту. Суть у тому, що повстанці борються 
й умирають за українську національну ідею, 
виразниками якої вони є. Окупанти ж чинять 
насильство, несуть українцям кровопролит-
тя. Українська національна ідея – свята ідея. 
Загарбницький “дух Росії” – втілення найпо-
творнішого, що є в людському житті. Тому-то 
повстанці живуть, змагаються і помирають з 
честю й гідністю, як і належить героям. На-
томість їхні вороги постійно вкривають себе 
мерзотою. 

Так, поблизу Райгорода отаман Пе-
тренко зі своїми хлопцями впіймали п’ятьох 
кам’янських чекістів. Після допиту їх повели 
на страту. Нерви уповноваженого “по борь-
бє с бандітізмом”, здоровенного москаля-
матроса, не витримали: побачивши кинджал, 
він добре зрозумів, який безславний кінець 
його чекає, тож, скорчившись, став благати 
подарувати йому життя, з усіх сил клявся, 
що “поїде відразу до свого “радімого” Петро-
града і ніколи в Україну більше не повернеть-
ся” [3, с. 166]. Трагікомічною стала і смерть 
більшовицького заброди Йослика: козаки 
прив’язали його за ноги до вершечка молодої 
берізки, що росла біля мурашника, і пустили. 
Йослик гойдався вниз головою, втикаючись 
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нею в мурашине кубло, комахи лізли йому у 
вуха, рот, за комір сорочки, обліпили руки і 
ноги, а той верещав і гріб руками мурашник… 
Безвільний і нікчемний, він не зробив жодної 
спроби опору чи втечі. 

І подібні приклади зі спогадів Ю. Горлі-
са-Горського можна ще і ще наводити. Зро-
зуміло одне: для окупантів не існує нічого 
святого. Вони легко торгують честю і гідніс-
тю, зате прикметна цінність для них – сліпа, 
рабська покора своїм зверхникам, нажива, 
сите і паразитичне існування, блазнювання 
на крові убитих ними безневинних дітей чи 
тих, хто всім своїм життям захищав свободу 
і незалежність свою і своєї нації. Потворність 
морального єства ворога виявляється й у са-
дизмі, з яким він задовольняє свої звірячі по-
треби. Знущання над мертвими тілами, ґвал-
тування жінок, дівчат і підлітків – то звичайна 
справа для ленінських “борців с бандітізмом”, 
адже здебільшого вони вербувалися чекіста-
ми із середовища кримінальних злочинів. Так, 
неофіційний уповноважений Кам’янської ЧК, 
відповідальний за боротьбу з повстанським 
рухом Сендер був колишнім каторжанином, 
злодієм з Одеси і фахівцем з пограбування 
церков. Переважно з конокрадів, які втекли 
від самосуду селян, складався і його відділ. 
Своє основне завдання “в борьбє с бандітіз-
мом” вони й надалі вбачали в грабежах, убив-
ствах, ґвалтуванні, підпалах тощо. Певна річ, 
розгул більшовицьких посіпак, прямо проти-
лежний моральним звичаям українського на-
роду, духовному укладові всього нашого на-
ціонального життя, не лише викликав спро-
тив широких мас, а й зобов’язував до помсти. 
Тому повстанці Холодного Яру не давали 
пощади цим “кмітливим учням тих, хто в бо-
ротьбі з ними був сильний своєю жорстокіс-
тю” [3, с. 162]. Гідна відповідь окупантам – то 
також наш національний звичай, який маємо 
шанувати й утверджувати на кожному кроці 
як одну з основ нашого повсякденного націо-
нального буття.

Таким чином, спомини Ю. Горліса-Гор-
ського мають спонукати нас повернутися до 
наших первнів – ідейних, духовних, соціаль-
них, політичних. Саме їх, і ніякі інші, маємо 
розвивати й утверджувати в нашому сього-
часному житті в першу чергу, бо ж без цього 
ніколи не збудуємо справді незалежної Укра-
їнської держави, бо ж ніхто, окрім нас, їх не 
буде розвивати й утверджувати.

Визнаймо, що українська національна 
ідея, національне самопізнання та самоусві-
домлення наразі не стали ще нашою життє-

вою необхідністю, потребою, основою грома-
дянської позиції. За роки Незалежності ми не 
зуміли сформувати масштабності та глибини  
національного мислення і світогляду різних 
верств українського суспільства, не зуміли 
допомогти їм позбутися страху,  перестра-
ховництва, прищеплених сталінсько-бреж-
нєвським НКВД–КГБ. Це й зумовило нашу 
роз’єднаність, відсутність цілеспрямованого 
руху вперед. Героям Холодного Яру, нато-
мість, було властиве таке мислення, такий 
світогляд. Пригадаймо, як дід Гармаш на-
гадував молодим повстанцям, що “дівчата в 
нас козаків люблять, а не манимих синків” [3, 
с. 181], а отже, це був критерій оцінки здат-
ності юнака створити повноцінну, національ-
но свідому сім’ю, виховувати своїх дітей на 
звичаях козацького лицарства, козацької 
звитяги, а не на дрібних матеріальних роз-
рахунках. Живучи за значно складніших об-
ставин, вони дорожили Україною, не шукали 
щастя в чужих країнах, а творили свою долю, 
усвідомлюючи, що “від того, скільки цегли-
нок ворожого муру проб’ємо  лезами і куля-
ми, залежить підсумок боротьби” [3, с. 166], 
шукаючи способів цієї боротьби з ворогом, 
подеколи використовуючи його ж методи, 
б’ючи його ж зброєю. І яку силу волі та віру 
в справу слід було мати, щоб і в сталінсько-
брежнєвські часи пронести їх у своїй душі, у 
своєму серці! А холодноярець Сидір Темний 
повсякчас “був упевнений у тому, що зро-
бив правильний вибір, ставши у лави борців 
за Українську державу, що Україна здобуде 
незалежність і стане державою. У різні роки 
свого життя, у тому числі й у час брежнєвщи-
ни, він не раз казав дружині брата Гаврила 
Олександрі Темній: «Побачиш, Олександро, 
наступить такий час, коли ця влада щезне і 
буде та, за яку ми проливали кров. Україна 
стане вільною, і буде своя держава. Може, не 
діждемося ми, то доживуть твої діти чи ону-
ки»” [3, с. 374]. 

Гірко розмислюючи над сьогоденням, 
мушу запитати: хтось із політиків узяв за 
основу програм – кандидатів у депутати всіх 
рівнів, кандидатів у Президенти – ідеї князя 
Святослава, І. Мазепи, П. Орлика, І. Вигов-
ського, Т. Шевченка, І. Франка, Т. Зіньків-
ського, С. Петлюри, С. Бандери, Д. Донцова, 
М. Міхновського, Ю. Вассияна, М. Сцібор-
ського, етику українського козацтва, Хо-
лодного Яру, вояків ОУН і УПА?! Хто з них 
укладав свої “стратегії розвитку України” на 
питомо українських ідеях, цінностях?! А зро-
бити це таки доведеться, коли хочемо бути 
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самими собою – українським народом, укра-
їнською нацією.

Держава – не лише територія, органи 
влади, уряди, партії й підпорядковані їм різні 
верстви народу. Держава лише тоді держава, 
коли народ підпорядковує собі органи влади, 
уряди, партії, використовує їх як інструменти 
панування нації на своїй території. Держава – 
це також національна духовність, національ-
на ідея як джерело національної свідомості і 
народовладдя. Та чи будуємо нині свою дер-
жаву на цих засадах?! І що будуємо?..

Злободенним є надзавдання “створити 
нову українську еліту, когорту мужніх, що 
послідовно і наполегливо відстоюватиме на-
ціональні інтереси, національну честь, плека-
тиме національний дух. Створити і привести 
цих людей до влади” [3, с. 416], яке поставив 
в одному зі своїх виступів у Холодному Яру 
Р. Коваль. І щоб виконати це надзавдання, 
звернімося до уроків Холодного Яру: “Рад-
влада остаточно губить селянство, – говорив 
долинський отаман С. Клепач, – закабалює 
його, створює голод і злидні, а все тому, що 
на чолі уряду – жиди і кацапи… Якби був пре-
зидент український, зовсім інша справа була 
б… Зараз не час сидіти і чекати, треба підня-
ти всередині країни збройне повстання” [3, 
с. 401]; “Чи знаю я, – пише Ю. Горліс-Гор-
ський, – чому повстання на більшій частині 
України можна викликати лише тоді, як чер-
воні приїжджають дерти “развйорстку”?.. Чи 
можу я знати, чому український селянин го-
товий боротися на життя і смерть із ворогом 
лише під своїм селом, найдальше під своїм по-
вітовим містом? Далі – то вже не його діло… 
То вже справа Петлюри з армією, в існування 
і силу якої він свято вірить. Якби не те пере-
конання, може, легше було б зробити із по-
встанців національне військо… Українське 
село готове лише збройно боронити свої стрі-
хи, для всієї України дожидає визволителя із 
заходу…” [3, с. 345]. 

На жаль, і сьогодні наші національно-де-
мократичні партії та рухи, їхні лідери не по-
долали в собі бажання за рахунок інших ви-
вищити себе і як наслідок – програли справу 
національного відродження, хоч, як показа-
ло Всеукраїнське повстання 2004 р., україн-
ське село разом із містом дружно вийшло на 
першу лінію боротьби за українську Неза-
лежність. Та засліплені власною амбітністю, 
позбавлені відчуття відповідальності перед 
народом, “стерничі” знехтували звичаями на-
ціонально-визвольних змагань українців і, 
м’яко кажучи, не виправдали довір’я… 

Тому – готуй нових борців, Холодний 
Яре! Час показав, що лише спадкоємці дер-
жавного воїнства, які щиро прийняли в душу і 
серце й послідовно сповідують ідеали та зви-
чаї національно-визвольних змагань і гото-
ві жертвувати за них своїм життям, можуть 
і доведуть справу Української національної 
революції до переможного її завершення.
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Микола Безотосний

“ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ” – СИМВОЛ 
ДУХОВНОСТІ УКРАЇНИ

У нікальну пам’ятку української культу-
ри XVI ст. “Пересопницьке Євангеліє” 

було відкрито в 30-х роках ХІХ століття ви-
датним українським філософом-славістом 
Осипом Бодянським. Значущість цієї події 
підсилюється тим, що вперше було засвідчено 

переклад Святого Письма староукраїнською 
мовою. Книга виразно демонструє істинне 
подвижництво її  творців, які вже в те далеке 
століття усвідомили: українська мова варта 
того, аби нею було викладене Святе Письмо. 
У ті часи подібна сміливість мала і єретичний, 
і демократичний характер, однак безпереч-
ним є її реформаторське спрямування, при-
родне для вільної думки Волині й Галичини 
як частини Західної Європи.

Творці “Євангелія” звабилися красою ди-
вовижних долин і гір, заквітчаних лісів та лук, 
співом птахів і шелестом дерев. Велич і краса 
природи віддзеркалювалася в мові й водночас 
формувала життєлюбність і доброту нашого 
народу, гідність і гордість, шляхетність, тобто 
складові риси менталітету українців.

 Чому перекладалось і вшановувалось 
саме “Євангеліє”? Бо громадська свідомість 
мала свій вияв насамперед через релігію. І 
хоч ще з часів Київської Русі існувала світ-
ська писемно-літературна форма культур-
ного життя, домінуюче значення все ж мало 
поширення релігійної церковно-службової 
літератури. Створювалася вона в монастирях 
– перших просвітницьких осередках.

Переклади Святого Письма підтвер-
джували не тільки благоговіння перед ним і 

потребу його поширення та вивчення – пре-
стижність мови відіграла тут не останню роль: 
чи гідна вона того, щоб священний, богонат-
хненний текст став її об’єктом? Свою зрілість 
народ перевіряє мовою. Зрілість нашої мови 
перевірялася Словом Божим. 

Владики були десь далеченько, рефе-
рендуми не проводилися, тому вирішували, 
проявляли “єретичну мужність”, відвагу лю-
ди-особистості, патріоти, які мали настільки 
високий рівень етнічної свідомості, що він 
переважав релігійні почуття, а якщо точні-
ше – ці почуття поєдналися. Таке поєднання 
можна йменувати українсько-православним 
патріотизмом, і мусило воно перелитись у 
міцну крицю в умовах навколишньої ворожої 
латинізації.

Які думки й почуття сповнювали тих на-
ших глибоко мудрих пращурів? Безумовно, 
домінувало в їхній свідомості благоговійне 
ставлення до Святого Письма, глибока по-
шана до нього. Попри все ж, вони сягнули на 
канонічне правило: богослужбові книги пи-
шуться латиною та церковнослов’янською!.. 
Порушити це правило – крок відчайдушний, 
санкції на який, благословення тодішніх цер-
ковних ієрархів марно сподіватися! Тому 
потрібна власна 
рішучість, сміли-
вість, і перекла-
дачі та перепису-
вачі, як бачимо, 
мали ці високі 
якості.

Архімандрит 
Григорій про-
кидався ще за-
темна і, стоячи на колінах, молився, щоб 
Господь, святі Кирило та Мефодій про-
світили його розумом. Так само припадав 
до образу Божого і святих його побратим 
Михаїл. Бувало, Григорієм оволодівав страх 
перед усталеними традиціями суспільства, в 
якому він жив, де Святе Письмо ревно охо-
ронялося служителями культу від зазіхань 
тих, хто хотів донести Слово Боже до наро-
ду його рідною мовою. Бо в такому разі пре-
мудрість Божа виходила з монопольного 
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володіння церкви, стаючи безпосереднім і 
природним надбанням народу, який покло-
нявся б не церковникам, а Богові. У пам’яті 
обох були свіжі спогади про тих, кого оголо-
шували єретиками, відлучали від церкви, про-
клинали з олтарів, виголошували анафеми… 
Та перемогла сила духу. Григорій “зане не 
любил злата и серебра тлеющих, але імел лю-
бов і прилежание к божественному писанию, 
о которое просил Господа Бога” (цит. за [4]), 
– йдеться в Післяслові “Пересопницького 
Євангелія”.

 Історія розпорядилася так, що в 
Пересопницькому монастирі зійшлися жит-
тєві шляхи, поєдналися долі двох визначних 
людей: кроткого, смиренного й боголюби-
вого ієромонаха Григорія – архімандри-
та Пересопницького і “многорічного раба 
Михаїла” – писаря. Саме вони й стали твор-
цями знаменитого рукопису. Трудилися над 
справою життя п’ять років і кілька днів: “по-
чалось єсть писати сіє Євангеліє року 1556 
августа 15”, а закінчилося “в літо тисячноє 
561-го августа 20-го дня”. То була копітка 
праця монахів. У тодішній польській держа-
ві, де офіційно визнавали лише латино-поль-
ську школу, творці книги наважилися на не-
чувану річ – узялися перекладати книгу “…на 
мову русскую для лепшого вразумления люду 
христианского посполитого”. Зауважимо, що 
в ті часи “руською мовою” називали старо-
українську книжну мову, в якій зустрічається 
чимало елементів народної мови. Як указу-
вали переписувачі, книга призначалася “для 
читання церков Божих, для науки люду хрис-
тиянського” (цит. за [4]). 

Відомий учений Д. Чижевський так 
оцінив спробу переписувачів наблизити 
церковнослов’янську мову до народнороз-
мовної: то були початки, “ті початки, які зро-
бились відразу кульмінаційним пунктом роз-
витку” (цит. за [1]). 

Мовознавців “Пересопницьке євангеліє” 
приваблює насамперед тим, що ця культова 
книга написана українською мовою ХVI ст., 
близькою до живої народної. Перекладацтво 
конфесійних текстів орієнтується на неї як на 
початок традиції, котру потім поглибила ді-
яльність інших українських книжників, зорі-
єнтованих на розбудову національної церкви 
й розвиток рідної мови та духовної культури. 
Мистецтвознавці захоплюються тим, як тала-
новито волинські майстри поєднали вітчиз-
няну узвичаєну орнаментику з принципами 
італійського Ренесансу.

“Пересопницьке Євангеліє” – неперевер-
шений шедевр вітчизняної культури та мисте-
цтва. Ця книга сконцентрувала в собі запити 

епохи, прагнення українського народу до ак-
тивного розвитку й самоствердження в умо-
вах бездержавного існування й національно-
го гніту, продемонструвала інтелект та ху-
дожній хист людності краю, зафіксувала дух 
часу, зокрема його мовленнєву сферу. В цій 
величній пам’ятці всебічно й цілком виразно 
відображаються основні фонетичні, грама-
тичні та лексичні ознаки живої української 
мови – самостійної поміж інших слов’янських 
мов. Народний колорит тексту, зокрема, під-
креслюється численними українськими фра-
зеологізмами. Щодо пам’ятки справедли-
во зроблений такий запис у Полтавському 
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єпархіальному сховищі старожитностей: 
“Рукопис дуже рідкісний, волинського похо-
дження, містить багато малоросійських слів і 
зворотів” [5].

“Пересопницьке Євангеліє” – розкішна 
книга на 482 аркушах (у дерев’яних дошках, 
обтягнутих зеленим оксамитом) загальною 
вагою 9 кг 300 грамів, написана пізнім уста-
вом на пергаменті форматом 380–240 мм, із 
виконаними золотом, кіновар’ю та фарбами 
заставками, на яких зображено євангелістів, 
оточених рослинним орнаментом. Така бага-
та книга, звісно ж, не була доступна широко-
му загалу та й навіть дослідникам. За красою, 
витонченістю, багатством графіки та худож-
нім оформленням їй нема рівних серед укра-
їнських рукописів. Відкриває фоліант т. зв.  
“Наука читання” – своєрідний ключ до сприй-
няття євангельських текстів; далі вміщено но-
татку про час та місце його створення, а вже за 
ними йдуть самі оповіді. З часу свого написан-
ня “Євангліє” зберігалося в Пересопницькому 
монастирі. Від 1600 до 1701 року доля руко-
пису, на жаль, не відома. Знаємо тільки, що 
17 квітня 1701 року його подарував гетьман 
України Іван Мазепа Переяславському кафе-
дральному собору з написом: “Сіє Євангліє 
прислано і дано єст от ясновельможного єго 
милости пана Іоанна Мазепи, війська єго цар-
ського пресвітлого величества Запорозькаго 
обох сторон Дніпра гетьмана і славного чина 
святого апостола Андрея Кавалера, до пре-
стола переяславського; котрий от єго не кти-
ми утварі церковними украшен при перво-
священном єпископе Захарии Корниловиче” 
[4]. Від 1799 року книга зберігалася спочатку 
в бібліотеці Переяславської духовної семіна-
рії, потім у Полтавській духовній семінарії, 
Полтавському історико-краєзнавчому музеї. 
На думку деяких істориків, “Євангліє” зна-
ходилося на Полтавщині у ХІХ – на початку 
ХХ ст. й аж до початку Другої світової війни. 
Під час війни його вивезли до Уфи, а після ви-
зволення України від фашистської окупації – 
опинилося в Києві, в Києво-Печерській лаврі. 
Там його виявив професор С. І. Маслов, зу-
силлями якого 24 грудня 1948 року пам’ятка 
була передана на вічне зберігання у фон-
ди Національної бібліотеки України імені 
В. Вернадського (в зал рукописів), де й про-
буває нині. 

На початку 70-х років ХІХ століття над 
рукописом працював молодий учений-мо-
вознавець П. Житецький, який зацікавив 
ним учасників ІІІ Археологічного з’їзду, що 
відбувся в Києві 1874 року. Приблизно в той 

самий час полтавське духовенство показало 
“Пересопницьке Євангліє” тодішньому міні-
стру народної освіти Д. Толстому, який пе-
ребував у Полтаві проїздом. Як один із про-
відників політики гноблення українського 
народу, міністр негативно сприйняв україн-
ський  рукопис XVI ст. і розпорядився, щоб 
полтавський архієрей подарував книгу йому 
особисто, аби нею якомога менше цікавився 

науковий світ. І навіть коли організатори ІІІ 
Археологічного з’їзду звернулися до міністра 
з проханням позичити рукопис хоч би на час 
роботи з’їзду, – вони отримали відмову, мо-
тивовану тим, що рукопис нібито переданий 
царю “на высочайшее воззрение”.

Уклонився шедевру й Т. Шевченко, коли 
перебував у Переяславі як співробітник 
Археографічної комісії. У своєму звіті він 
відзначив вишукане, розкішне оформлення 
“Пересопницького Євангелія”, а також те, 
що воно написане на “малороссийском на-
речии” [3]. А славнозвісний перший ректор 
Київського університету М. Максимович уба-
чав “Пересопницьке Євангліє” взірцем книж-
кової культури й української літературної 
мови.

Сьогодні, щоб урятувати унікальну кни-
гу та зберегти для нащадків перший відо-
мий переклад євангельського тексту старо-
українською мовою, Національна академія 
наук України, спільно з Київським митро-
политом Української Православної Церкви 
Московського Патріархату, розпочала робо-
ту над проектом “Пересопницьке Євангліє”. 
Вона здійснюється в три етапи: факсимільне 
видання тисячним тиражем,  перевидання 
наукового коментаря до “Пересопницького 
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Єванглія” та реставрація оригіналу книги. 
Президент Національної академії наук Украї -
ни Б. Патон зазначав: “«Пересопницьке Єван-
геліє» є дуже важливим етапом формування 
української літературної мови. Факсимільне 
видання зробить його доступним для широ-
кого кола читачів” (цит. за [1]).

Та й, певно, жодна освічена, свідома лю-
дина в Україні не сумнівається в тому, що 
раритетна книга – святиня, символ нашої ду-
ховності, а в Пересопниці, на території якої 
перші жителі з’явилися ще 20 тисяч років 
тому в епоху пізнього палеоліту, – правито-
ки всього слов’янського світу [2]. Ця націо-
нальна реліквія дістала статус ще й одного із 
символів державності України – з того часу, 
як на ній присягає Президент України на вір-
ність народові України.

На сьогодні назріла проблема комплек-
сного підходу до вивчення пам’ятки як фено-
мену культури, а саме її значення для розвит-
ку вітчизняної релігійно-філософської думки. 
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Т ак, я згодна, давайте одразу розставимо 
всі крапки над “і”: фотоапарат як при-

стрій з технічної точки зору пов’язаний із 
т. зв. camerā obscurā1 і не має жодного сто-
сунку до camerae lucidae2. Однак із поетично-
го погляду найперші фотоапарати споріднені 
саме з camerā lucidā – щоб переконатися в 
цьому, достатньо повірити Роланові Барту3.

Отже, спершу зображення різних об’єк тів 
отримували за допомогою camerae obscurae 
– затемненої кімнати чи ящика з невеликим 

отвором в одній зі стінок; такі зображення, 
перевернуті догори ногами за законами фізи-
ки, мали колір і перспективу, але для того щоб 
зберегти їх, необхідно було відбиток зама-
льовувати: способу механічної фіксації його 
ще не винайшли. Пізніше з’явився дагеротип, 
потім було придумано калотипію, подальші 
фізико-хімічні винаходи й технічні вдоско-
налення швидко слідували одне за одним, і 
коли моя молода бабуся4 сиділа перед вічком 
фотокамери, їй уже не треба було позувати 

Тетяна Луньова

CAMERA LUCINDA I CAMERA OBSCURA, 
АБО ЧИМ ФОТО МОЄЇ БАБУСІ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД МОГО 

1 Сamera obscura (лат.) – камера-обскура, буквально “темна кімната” – пристрій, за допомогою якого можна отримати 
оптичне зображення об’єктів. За будовою це світлонепроникний ящик (або ціла кімната) з отвором в одній зі стінок та екраном 
(матовим склом чи білим папером) на протилежній стінці; промені світла, проходячи крізь отвір, створюють перевернуте 
зображення на екрані. Використовувалася як допоміжний пристрій для малювання та для розваг, її конструкція лягла в основу 
будови фотокамер.

2 Сamera lucida (лат.) – камера-люціда, буквально “світла кімната” – оптичний пристрій, за допомогою якого здійснюється 
оптичне накладання розглядуваного об’єкта на поверхню, на якій він зображується. Той, хто користується камерою-люціда, 
може одночасно бачити зображуваний об’єкт та зображення, яке він малює, що уможливлює високу точність передачі зобра-
жуваного об’єкта, особливо точну передачу перспективи. Камера-люціда складається з окуляра і призми: в окулярі художник 
спостерігає об’єкт, відбитий у призмі і суміщений в полі зору художника з аркушем паперу. Камера-люціда використовувалася 
як допоміжний пристрій для малювання, пізніше – для створення гістологічних та мікроанатомічних ілюстрацій у підручниках 
і наукових розвідках, оскільки, на відміну від мікрофільмування, була значно дешевшою і за її допомогою було набагато легше 
отримати чітке зображення, ніж із використанням мікрофільмування; зараз продовжує використовуватися палеонтологами, а 
також знайшла застосування в нейробіології для створення зображень структури мозку. 

Технічно та конструктивно камера-люціда і камера-обскура: не мають нічого подібного. Фактично, у будові камери-лю-
ціди не задіяна ніяка кімната, як у структурі камери-обскури – назва camera lucida була створена за аналогією до назви camera 
obscura. Така одночасна симетричність та антонімічність назв camera lucida і camera obscura надихнула використати їх у цьому 
есе як метафори світла й темряви, освітлення (як буквального, так і метафоричного – у значенні “висвічування суті”) й затем-
нення (теж у прямому й переносному смислах). Також обігрується співзвучність латинського слова camera (яке має значення 
“кімната”) і українського слова камера (у значенні “фотокамера”).

3 Мається на увазі робота Р. Барта про фотографію “Camera lucida” (в оригіналі французькою – “La Chamber claire. Note 
sur la Photographic”).

4 У центрі фотокомпозиції – фото моєї бабусі Євгенії Давидівни.



65
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Ïóáë³öèñòèêà

півгодини, й вона могла цілком резонно роз-
раховувати отримати свій фотопортрет висо-
кої чіткості.

Це і є те чорно-біле фото, яке я тримаю в 
руках. На ньому вродлива і кокетлива бабуся 
з легкою посмішкою дивиться кудись. Фото 
не розфарбовували – як певний час було по-
пулярно – і мені залишається домальовувати 
подумки: колір її очей і відтінок волосся. Це 
єдине бабусине фото тих років, крім нього по 
бабусі залишилося ще кіль-
ка пізніших фотографій – 
і все...

А потім стрімко рвонув 
усе швидший і швидший тех-
нічний розвиток: з’явилося 
кольорове фото – пошири-
лася цифрова фотографія.

Мої онуки навряд чи 
вдивлятимуться в моє фото 
так, як я вдивляюся в знімок 
бабусі: у них будуть гігабай-
ти і терабайти своїх. (Чому я 
така впевнена в цьому? Бо й 
сама рідко переглядаю свої 
власні світлини: немає часу. 
Коли ж у мене з’являється 
вільна хвилина, – позую для 
нових фотографій.) Хоч нащадкам моїм і за-
лишиться маса цифрових кольорових фото, 
навряд чи вони звернуть увагу, що мої очі – 
зеленаво сірі; але я безпомилково відчуваю за 
цим єдиним чорно-білим фото, що моя бабуся 
мала карі очі. 

Р. Барт пропонував вигадати таку міфо-
логію для тих фотозображень, які, за старою 
(багато хто скаже – застарілою) технологією, 
виготовлялися на срібних пластинках: про-
мені світла, випромінені дорогою людиною, 
навіки залишаються в благородному металі 
– живому металі з погляду алхімії. Якби цю 
міфологію прийняли, то фотоапарат справді 
можна було б називати camerā lucidā – при-
строєм, який зберігає світло. Однак людству, 
захопленому технічним прогресом, було не 
до поетизації фотографії. Натомість воно 
звернулося до комерціалізації всього про-
цесу фотографування та його результатів. І 
зараз фотоапарат – справді camera obscura – 
пристрій, який затемнює сутність речей через 
створення великої, часто непомірно величез-
ної кількості їх зображень.

Вам колись доводилося переживати “тор-
тури” в гостях: переглядати безкінечні фото? 
Ось 8 Березня n-го року, ось 8 Березня n-го+1 
року: майже такий же стіл, подібні наїдки… 

Що я можу дізнатися з цих фотографій про 
своїх знайомих? Лише те, які страви та напої 
вони зазвичай споживають під час застіль. 
Але я скоро про це забуду…

Раніше, коли фотографій було значно 
менше і робили їх набагато рідше, до фото-
графування окремо готувалися – такі фото 
висловлювали щось певне, фіксували щось 
значно суттєвіше, ніж рутинність святкуван-
ня, праці чи байдикуватого дозвілля.

З нашестям простих 
у використанні цифрових 
фотокамер у багатьох ви-
робилася звичка спершу 
знімкувати все, що вони 
бачать, особливо під час 
поїздок і подорожей, а вже 
потому, за фотографіями, 
розглядати, де ж вони були 
і як все виглядало. Будівлі, 
дерева й люди були по-
бачені не тим, хто фото-
графував, а мертвим оком 
його цифрового пристрою. 
А фотографувальник, пе-
реглядаючи зроблені зо-
браження, марно намага-
ється симулювати почуття, 

які він міг би насправді відчувати при безпо-
середньому живому спілкуванні… О, сучасна 
camera obscura, ти не просто перевертаєш зо-
браження, ти спотворюєш його суть!

Старі фотографії отримували в резуль-
таті копіткого процесу, який потребував чер-
гування світла, темряви і знову світла. Треба 
було зачекати, поки фотографія з’явиться 
на світ – до світла. Переважна більшість су-
часних цифрових фото фактично ніколи не 
бачать світла – вони назавжди залишаються 
нулями і одиницями в темряві диску, на який 
записані…

Безумовно, навіть якщо я сама не помічаю 
цього, я схожа на свою бабусю: рисами об-
личчя, чи посмішкою, чи зморшками навколо 
очей; певно, з віком я все більше нагадувати-
му її. Однак наші фото, зроблені такими різ-
ними камерами, завжди будуть відмінними…

Проте мені не слід забувати, що світла не 
буває без темряви і що світло постає з темря-
ви – про це знали і алхіміки, котрі чаклува-
ли над сріблом, і винахідники, які працювали 
над удосконаленням фотографії, – а відтак, 
позуючи перед найновішою моделлю цифро-
вої camerae obscurae, я з усіх сил повірю в те, 
що на мене дивиться уважний і розуміючий 
об’єктив camerae lucidae.
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Ц е зовсім не рідкість, коли чоловік та дру-
жина пов’язані однією професією або ж 

діти продовжують справу своїх батьків. Ско-
ріше навіть – доволі логічна ситуація, вмоти-
вована життєвими обставинами, близькістю 
інтересів, родинною аурою, характером ви-
ховання тощо. 
А втім, коли 
йдеть ся про ду-
ховну цільність 
і монолітність, 
про освячений
працею талант 
(ґроно талан-
тів!), про вираз -
ну мора ль ну і 
гро мадянську 
по зицію, обій-
няту незбаг-
ненною енер-
гетикою Сло ва 
живого й живо-
творящого (бо 
так воно запа-
дає в душу, так 
багато      говорить
думці, так вабить і надихає звичайного собі 
читача), – то можна й подивуватися. Назву 
їх феноменальними – Тобілевичів, Косачів, 
Лепких, Могилянських, Зерових, Крушель-
ницьких… І свідомо додам до цього ряду до-
стойників скромних, а насправді – таки гід-
них наших сучасників – полтавську родину 
Антиповичів. 

Мати Ганна (Галя) – берегиня сімейного 
вогнища й родової пам’яті, щира, діяльна, во-
лелюбна українка. Батько Георгій (Юрій) – 
опора і оборонник родинного гнізда, умудре-
ний життєвим досвідом патріот, проникли-
вий розумом, невсипний у роботі, безмірно 
вимогливий до себе. І троє синів – В’ячеслав, 

Олексій, Тарас – як Божий дар, як надія… 
Сьогодні всі вони – шановані люди: батьки і 
син Тарас – знані журналісти, письменники, 
В’ячеслав здобув технічну освіту, має золоті 
руки механіка, Олексій – соціолог, керівник 
досить авторитетної соціологічної групи 

“Рейтинг”. По-
проростало па-
гіння Антипо-
вичів на Пол-
тавщині, Львів-
щині, Київщи-
ні, вквітчалося 
турботливими 
ластівками-не-
вісточками й 
слав ними вну-
ками, які зма-
лечку відають, 
якого племені-
роду, що голов-
не в житті, усві -
дом люють на-
ціональні цін-
ноти. 

Безумовно, 
так і мусимо жити, щоб не втрачалася спад-
коємність, не вривалися глибинні зв’язки, 
не вирубувалося під корінь те найцінніше, 
без чого не має народ майбутнього, – міцна 
сім’я. Саме її – “святая святих” – передовсім 
прагнуть осквернити “руїнники” (чужі або й 
свої), розіп’ясти “між  двох сил”, між кількох 
богів, істин, “язиків”, між більших і менших 
“ласих шматків”. А як ні – то стерти фізич-
но: знівечені твердині духу – гіркі “оздоби” 
нашої трагічної історії… І – навпаки. Міцна 
родина – це міцна Україна. Духовна роди-
на – духовна Україна. Яскрава, самобутня, 
доброчесна, сповнена гідності й інтелекту, 
здатна на вчинок, на поступ, варта визнання, 

Галина Білик

ДОЛЯ – ВІДБУТИСЯ У СЛОВІ
Журналістсько-літературна родина Антиповичів

Панство Антиповичів: Юрій Анатолійович, Ганна Іванівна, 
Тарас (ліворуч), В’ячеслав, Олексій.  1979 р.
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поваги, цікава світові… Непростими дорога-
ми йшли і йдемо до цієї омріяної дійсності, до 
справдження однієї із засадничих складових 
української національної ідеї. Засвідчують це 
і сюжети доль наших героїв, сповнені драма-
тичних колізій, складних перипетій, але вод-
ночас осяяні світлом усеперемагаючої Любо-
ві, наснажені Словом.

Ганна Антипович: “А я – вірую! 
У сторозп’ятий народ мій. 

У Воскресіння світле”

Ганна Антипович, Ганна Дениско, Ма-
рія Галич, Дарина Назаренко, Козак Еней, 
Горпина Довготерпелиха – і це ще не ввесь 
перелік імен, якими підписува-
ла свої журналістські й пись-
менницькі твори талановита 
полтавка. На журналістсько-
му терені вона реалізувалася 
професійно, на літературно-
му – творчо, як того прагнула 
її натхненна душа. У набутку 
землячки, крім незчисленної 
кількості газетних публіка-
цій, художньо-документальні 
повіс ті й нариси “Сестри твої, 
Хатинь” (1982), “Хліб і совість” 
(1984), “Червоні лелеки” (1986), 
поетичні добірки в колектив-
них виданнях “Калинове ґроно. 
Антологія поезії полтавських 
літераторів ХХ ст.” (2004), 
“Поети Полтавської «Просвіти»” (2007), кни-
га віршів “Все так давно, немов і не було…” 
(2011), десятки ще не виданих оповідань, томи 
чужих відредагованих текстів. 

За 40 років професійної діяльності, які, 
дякувати Богу, припали й на час докорінних 
суспільно-політичних змін у країні, безумов-
но, по-різному працювало її журналістське 
перо, щодалі активніше прямуючи (тематич-
но і стилістично) від інформаційних жанрів 
до глибокої аналітики й гострої публіцисти-
ки й ніколи не переступаючи табу олжі та ра-
мок людяності (за таких ситуацій знаходила 
в собі сили на пошуки іншого місця роботи). 

А в поезії, як і кожен справжній митець, 
завжди мала оголену душу, говорила й го-
ворить нині про близьке й наболіле: “Та не 
кінчається руїна… / І не приходить благо-
дать…”, “Є день. Є ніч. Надія ранку є”, 
“Болять відтяті пальці й руки…”, “Хтось 
стане поруч. Треба вміти ждать”, “Живуть 
з умерлими серцями, / Живуть і зовсім без 
сердець…”, “В серцях бринить така струна 

жива…”, “На тілі рідного народу / Немає 
ран, що не печуть”, “О, де ви, / ін-те-лі-ген-
ти / з Ісусовими очима?...”, “Мені це свято 
– з батьком жнивувать”, “О незбагненне, 
о правічне – рідне Слово! / Не ми Тебе – Ти 
нас сталиш чи гнеш...”, “Хай буду я остан-
нім убієнним / В роду, якому жить, і жить, і 
жить…”, “Хай виростуть безгрішні немов-
лята, / Які не знають зрадництва й розбра-
ту…”, “І ближчає, все ближчає та мить, / 
Коли усіх отих, що йдуть за мною, / Рукою 
зболеною і слабкою / Одна лиш я зумію за-
тулить / Од прірви…”. На перехресті розду-
мів та емоцій ліричної героїні вигранюються 
життєві пріоритети самої авторки: правдою 
боронити рідне слово, націю, Україну, “про-

рватися – народом – із тюрми”, 
усовіщати хама, оспівувати 
свободу. За цими критеріями 
вона зважує власне буття.

* * *
Ганна Іванівна народила-

ся 25 січня 1949 року в с. За-
грунівці Зіньківського району 
Полтавської області в міцній 
селянській родині тієї тради-
ційної української природи, 
коли селяни були справжніми 
інтелігентами. У її крові міц-
но зрослися полтавські хлібо-
робські пракорені материного 
роду та шляхетні волинські 
батькового. Ганнина матір Ма-

рія Павлівна Назаренко розмовляла досить 
чистою мовою, через що її часто запитува-
ли: “Ви вчителька?”. З юних літ мама мріяла 
стати медиком, навіть вступила і деякий час 
навчалася в Лубенському медичному тех-
нікумі, проте надскладні умови життя, не-
статки перешкодили здійсненню задумано-
го. Дитям вона ледь пережила голод 1933-го, 
утративши тоді свою матір Настю й крихітну 
сестричку Фаню: урятував вівсяний киселик 
баби Берегової та останки борошна в загли-
бині старої ступи, які випорпувала дрібними 
пучками. Батько Іван Тимофійович Дениско 
(1922–1992) був людиною глибокого розу-
му і таланту. Він грав у драмгуртку, втілив 
на сцені майже ввесь класичний український 
репертуар, найбільш характерні його ролі 
– мужні, вольові запорожці, здатні прийма-
ти рішення, розв’язувати заплутані ситуації, 
берегти український звичай. Глибоке вра-
ження на маленьку доню справила його роль 
Гната Голого у виставі “Назар Стодоля” за 

Ганна Антипович (Дениско). 1976 р.

²ì’ÿ â Óêðà¿í³
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Т. Шевченком, велика майстерність пере-
втілення, бездоганне володіння голосом, – 
як потім усвідомила Ганна, це було на рівні 
справжніх професіоналів. Якби йому здобу-
ти освіту, – а вивчитися зумів лише старший 
брат Петро, який потім загинув на фронті, то 

в житті досягнув би чимало.  Батько теж вою-
вав: двох синів та чоловіка виглядала з фрон-
тів Другої світової бабуся Олександра Кар-
півна, а дістала …три похоронки. Добре, що 
Іванів лист зі шпиталю випередив ту фаталь-
ну для матері звістку, тож далі жила надією. 
Про те, як на початку війни Івана Дениска – 
біглого полоняника – відкупив молоком і си-
ром від фашистської розправи добрий латиш, 
а 1944-го, скаліченого в бою і відправленого 
в тил, – від радянських таборів якийсь совіс-
ний чоловік, котрий прописав його в довідці 
“штабним писарем” (а не полоненим і штраф-
батівцем), розповів в одній зі своїх публікацій 
онук Тарас Антипович (Наше слово, 2010, 
№ 5 (43), травень).

Усією родиною, в якій, крім Ганни, зрос-
тали ще двоє хлопців-близнюків – Петро й 
Василь (згодом здобули технічну освіту, нині 
працюють інженерами на ОДТРК “Лтава” і 
також пишуть оповідання, рецензії), вони за-
хоплено споглядали вистави Загрунівського 

самодіяльного театру, що був у великій по-
шані в людей, успішно гастролював сусідніми 
селами.

Ще одне незабутнє враження з дитинства 
– сімейні читання.

А найголовніше – та любов, ніжність, вза-
ємна довіра, яка панувала між батьками й по-
всякчас осяювала дітей, та дружня підтримка, 
якої навчилися змалку, і ще – вміння цінувати 
одне одного й кожну мить життя. 

У шкільні роки проявився Ганнин талант 
до писання, а один випадок – і прямо вплинув 
на її життєвий вибір. Якось учням загадали 
скомпонувати нарис, не вельми пояснивши 
жанрові особливості такого твору. І дівчина 
розповіла про свого полеглого на війні дядь-
ка, про ті тополі, які посадив у селі його ви-
пускний клас. Шумлять тополі, а люди вже 
давно попроростали травою… Той твір за-
читали на вчительській конференції, опублі-
кували в районній газеті, а невдовзі звідтам 
приїхали і запросили юну авторку на роботу. 
Таким чином відмінниця Ганна, яка ще й не 
дуже була визначилася з майбутньою профе-
сією, після закінчення школи нікуди не всту-
пає, а за комсомольською путівкою йде пра-
цювати в газету… 

Рік у журналістському ремеслі дав їй 
дуже багато: від пізнання основ цієї праці до 
усвідомлення її мети; він став періодом удив-
ляння в себе, швидкого дорослішання, світо-
глядного самовизначення. 

1967 року дівчина їде, як тоді романтично 
вважала, в “місто туманів” Львів і вступає на 
факультет журналістики держуніверситету. 
І вже багато років дякує долі, що пов’язала її 
із “градом Лева” – з його історичною аурою, 
високою духовною культурою, вишуканою 
мовою, музеями, філармоніями, театрами… 
З містом, де нині мешкають її діти... Важли-
во, що майбутньому журналістові тут давали 
справді ґрунтовну фахову підготовку, особ-
ливо зі стилістики, української та світової лі-
тератури, мистецтвознавства. На профільній 
кафедрі теорії журналістики тоді працював 
молодий професор, один із кращих спеціаліс-
тів у галузі – незабутній Володимир Йосипо-
вич Здоровега, автор цілої низки підручників, 
посібників, монографій, наставник кількох 
журналістських поколінь. В умовах несвобо-
ди, розмислює Ганна Іванівна, Львівський уні-
верситет – через своїх кращих, прогресивних 
викладачів – формував у студентів критич-
не мислення, що було надзвичайно важливо. 
Водночас гостро не сприймалося мислення 
ретроградне, “зарамковане” дог мами про 
“партійну організацію й партійну літературу”, 

Бурхливі 1990-ті... Зі словом Кобзаря – в боротьбі 
за українську свободу
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“партійну пресу” тощо. Чи не через це обда-
рована студентка, яка успішно займалася на-
уковою роботою, входила до наукового това-
риства вишу, маючи всі можливості стати ви-
кладачем, зробити кар’єру вченого, зрештою, 

склавши  кандмінімум (!), відмовляється за-
йматися наукою, присмаченою Леніним і Ма-
ланчуком, повертається на Полтавщину, аби 
жити і працювати у світі, як думалося, одної 
правди, а не подвійної моралі. 

Отже, львівська п’ятикурсниця Ганна Де-
ниско пише листа землякові Павлу Клименку, 
редакторові “Комсомольця Полтавщини”, з 
проханням узяти її на роботу й отримує ба-
жану відповідь та замовлення на розподіл. “Я 
думаю, що це був добрий вибір, – говорить 
сьогодні, з відстані кількох десятиліть, але 
так захоплено, мовби щойно вийшла з редак-
ції газети. – Ми мали 150-тисячний тираж, 
друкували дуже якісні матеріали, високоху-
дожні нариси. Тут працювали поети Михайло 
Шевченко, Тарас Нікітін, прозаїк Феодосій 
Роговий. Коли редактора Павла Клименка 
змінив Іван Бокий, а він також мав літератур-
ний смак, газета піднялася на ще вищий рі-
вень. Вважаю, роки праці в ній сприяли моєму 
журналістському саморозвитку”. 

Спочатку була кореспондентом відділу 
шкіл, який очолювала Зінаїда Мироненко, 
кваліфікований спеціаліст, розумний і вмілий 
організатор; потім керівником відділу соціо-
логії; зрештою заступником головного редак-
тора. “Робота заступником редактора моло-
діжної газети  – непроста, – розповідає Ганна 
Іванівна, – і найперше тому, що приходять 
журналісти-початківці, яких потрібно бага-
то правити, а по-друге, заважає плинність 
кадрів, яка інколи прикро ранить, бо, здаєть-
ся, тільки-но поставив молодого фахівця на 
ноги, прищепив йому ази професії, а він уже 

знайшов собі інше місце…”. Та водночас пліч-
о-пліч трудилися однодумці, на яких у будь-
якій ситуації можна було спертися, які щиро 
вболівали за долю видання. 

Понад 10 років (1972–1983) пропрацював-
ши в цьому колективі, остаточно усвідомила, 
що таке журналістський професіоналізм, ви-
значила для себе ті особистісні критерії, без 
яких неможливо відбутись у ЗМІ, досягнути 
успіху: вміння бачити факт, про який пишеш, 
у широкому контексті – тоді вдасться його 
повноцінно висвітлити, за дрібницями по-
мітити головне; відкритість до світу, глибокі 
знання, інтереси й повсякчасне бажання вчи-
тися; спроможність підказувати суспільству, 
куди йти, не нав’язуючи своєї думки; потяг 
до справедливості, прогресу, несприйняття 
всілякої неволі – це те, без чого журналіста 
немає. 

Шукати іншого місця під сонцем змусило 
раптове і гостре відчуття “гніту”: займаєшся 
начеб не тим, хочеш інших горизонтів, ши-
рот, жадаєш росту і творчості! Не в кожного 
старчить волі піти з насидженого кабінету на 

“вільні хліба”, а Ганна Іванівна змогла, спо-
чатку “відпросившись” у відділі пропаганди 
обкому партії в Павла Микитовича Пустові-
та, щоб дозволили звільнитися. 

Із 1983-го протягом кількох років пра-
цювала власним кореспондентом “Молоді 
України” в Полтавській, Харківській та Сум-
ській областях. Ця газета мала демократич-
ні традиції, асоціювалася з живою думкою, 
творчою свободою, була цікавою для читача 
і додала чимало досвіду талановитій журна-
лістці. Однак, як і раніше бувало, якесь рап-
тове осяяння в той чи той момент зупиняло 
Ганну, являючи їй неприкрашену суть речей, 
указуючи на ті реалії, які не фіксувала, може, 
в повсякденній суєті. Так сталося й після 

Із колегою Аллою Анненковою на Співочому полі 
в Києві. 4 липня 2004 р.

Із поетом і політиком Д. Павличком – 
на Сорочинському ярмарку. 21 серпня 2004 р.
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“замовлення матеріалу” про продуктивну ви-
ховну роботу Сумського обкому комсомолу 
стосовно …“організаційно відсталого” рай-
кому. Журналістка вперше не виконала за-
вдання (підготувала репортаж з іншої теми), 
хоч глибоко розібралася в ситуації, зрозумі-
ла її підводні течії, наочно пересвідчившись, 

як людям, котрі направду щось роблять, на 
ділі дбають про виховання й дозвілля моло-
ді, розбещені чиновні самодури – через якусь 
свою примху – псують життя, а пресу обира-
ють тут як засіб цькування. Загорілася ідеєю 
зустрітися з “комсомольським сатрапом” і 
“врізати” за всі підлоти критичною статтею, 
але з’ясувалося, що той уже в Москві – пі-
шов “на повишеніє”. Після чергового розпач-
ливого “Чим я займаюся?..” надіслала в Київ 
редакторові заяву про звільнення. Невже так 
багато хотіла від життя: чесної, справжньої, 
корисної людям роботи?!.

Наступних кілька років займалася куль-
турно-громадською діяльністю – організо-
вувала письменницькі зустрічі з читачами, 
працювала в Комітеті захисту миру, у скла-
ді великої делегації навіть побувала в Кана-
ді, зустрілася там з українцями, почула їхні 
життєві історії і всім серцем сприйняла тугу 
за Україною…

У час демократизації  суспільства – на-
прикінці 1980-х – на початку 1990-х років – 
Ганна Іванівна поряд із тими, хто розбудовує 
новітню полтавську пресу: від часу засну-
вання восени 1990-го до погрому в 1994-му 
вона співробітник “Полтавського вісника”, у 

1994–1998 роках активно працює в політично 
гострій “новонародженій” “Полтавській Дум-
ці”, паралельно друкується у всеукраїнських 
виданнях “Слово Просвіти”, “Post-Поступ”, 
“Молодь України” (в цю газету повертаєть-
ся на посаду власкора), дедалі більше зазна-
ючи “слави” демократки, опозиціонерки, на-

ціоналістки. У жінки не просто 
з’являється інтерес до політики 
і щире вболівання за справу На-
родного Руху України, але й 
бажання всіма силами і можли-
востями працювати на розбудо-
ву держави й нації. Від самого 
заснування клубу “Рідне слово”, 
полтавської “Просвіти” Ганна 
Іванівна їхня активна діячка, 
багато років вона член “Сою-
зу українок”, була в Народ-
ному Русі В. Чорновола і нині 
входить до політичної партії 
“За Україну!”. Її важко уявити 
без людського виру, без рішу-
чої громадянської позиції, без 
свідомого поривання на перші 
позиції в змаганні за національ-
но-демократичні ідеали народу. 
Безумовно, серце жінки глибо-
ко ранила зневага політиків до 

Народного Майдану 2004 року, та ницість 
і дріб’язковість вузькоглядних лідерів, яка 
знівечила Українську ідею, а проте не вбила 
її. “Я велика оптимістка, – каже полтавка, – 
переконана куди більше моїх колег-журна-
лістів у тому, що демократичні рухи не марні. 
Ми завжди творили політику, і влада муси-
ла прислухатися. Якою машиною був СРСР, 
а малою краплею його сточили. На початку 
1990-х П. Ротач, М. Кульчинський, О. Келим, 
М. Храпач, Зоя Коваленко, Ганна Кіященко, 
Орися Ковалевич та ін. надзвичайно багато 
зробили, щоб змінити свідомість полтавців, 
повернути людям прадідівські цінності, мову, 
звичаї, ремесла, і сьогодні Полтавщина таки 
інакша, більш жива і справжня… Те, що зараз 
період начебто повної втрати надій, повно-
го занепаду, – то це явище тимчасове. Адже 
все, що збудоване на несправедливості, на 
якихось утисках, однозначно розсиплеться. 
Не без нашої участі, звичайно”. Й це твереза 
позиція, яка ґрунтується на досвіді та вмінні 
бачити сутність речей, зазирати в майбутнє.

Звідки стільки впевненості, прозірливос-
ті, що наснажує той внутрішній вогонь, який 
не дає схолонути крові, а – навпаки – ще й ін-
ших окрилює? Чи не основний фактор тут – 

Біля Шевченкового дуба, посадженого на честь перепоховання 
поета в Україні. Полтава, 2010 р.
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родина: четверо козаків, яким мусила давати 
лад тендітна жінка, – чоловік і сини; без геро-
їчної вдачі аніяк не обійдешся.

Ганна Іванівна Антипович – редактор 
газети “Наше слово”, заступник головного 
редактора часопису “Полтавські єпархіаль-
ні відомості”, завіду вач редакції журналу 
“Дент Арт”, член НСЖУ, заслужений журна-
ліст України, член Полтавської спілки літера-
торів, кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступе-
ня, лауреат премії імені П. Артеменка і над-
звичайно дорогої для неї премії імені Симона 
Петлюри.

Український романс “Ми упали в сніги”, 
присвячений лицарям війська УНР, на слова 
Ганни Дениско й музику Володимира Скороб-
ського (1963–2009) став одним із пісенних сим-
волів національного ренесансу 1990-х років.

Георгій Антипович: “Людська думка – 
одвічна загадка. І шляхи її земні 

й космічні невисповідимі і неміряні”

До закінчення семирічки він ріс 
Юрком, навіть не підозрюючи, що 
охрещений Георгієм: батько, яко-
го втратив маленьким, забрав цей 
факт із собою в могилу, а мати за 
всіма клопотами життєвими …забу-
ла. Під час вступу до Остерського 
будівельного технікуму виявилися 
розбіжності в метриці та шкільно-
му свідоцтві, виписаному на ім’я 
Юрія Антиповича, – й так відкри-
лася несподівана історія… Цікаво, 
що в пору військової служби, яка 
передувала черговому перепису на-
селення 1970 року, молодому чоло-
вікові, комсомольцеві, “ласкаво запропону-
ють” поміняти ще й прі звище: на якесь “більш 
милозвучне” – Антипов чи Антиповичев, а 
заодно й графу “національність” у паспорті 
(мовляв, ви ж російську знаєте, то чому б і не 
записатися росіянином), проте Юрій-Геор-
гій, як і його святий заступник, був на сто-
рожі й дав гідну відсіч лукавим спокусникам 
“Івановим”. А втім, їхні підступи стосовно 
розумного, допитливого, впевненого в собі 
українця не припинятимуться, здається, ні-
коли (аж до розвалу радянської імперії), ви-
являючись, приміром, у прагненні негласно 
контролювати дії, коло спілкування, корес-
понденцію в роки студентства; у свідомому 
рішенні згодом по суті вирвати гострого на 
слово журналіста з професії, призначивши 
його “партійним пропагандистом” від преси 

й таким чином поставивши нібито на служ-
бу офіціозові… “Ця робота мучила мене…”, 
– гірко звіряється Юрій Анатолійович. Тож 
ідеологічну псевдожурналістику випускник 
Вищої партійної школи мало сказати не злю-
бив – зненавидів… Віддушиною стали нариси, 
які писав подеколи, – про матір В. Сухом-
линського, про скромних і чесних звитяжців 
праці, орденоносців, а згодом художньо-літе-
ратурна творчість – те рятівне коло, завдяки 
якому “глянув у вічність”. 

Нині він автор численних публікацій у пе-
ріодиці та цілої низки книг – “Брате мій, Ка-
їне…” (1999, 2009), “Сійте на скелях” (2004), 
“Шукайте їх серед янголів” (2005), “Зоряні 
птиці галактик” (2006), “Феномени” (2007), 
“Синдром Кассандри” (2008), “Око долі” 
(2012), у яких поєдналися журналістська 
увага до фактів, деталей та письменницька 
вигадливість, відобразилися різнопланові 
інтереси й творчі іпостасі літератора: від за-
хоплення українською минувшиною в драма-

тургії, вслухання у власне 
покарбоване життям серце 
в ліриці, прозі до поринан-
ня в глибини неба, у загадки 
незмірної людської душі в 
пуб ліцистичних статтях.

Юрій Антипович – член 
НСЖУ й Полтавської спіл-
ки літераторів, лауреат об-
ласного радіоконкурсу “Ми 
– українці” за драму й радіо-
виставу “Остання ніч Мазе-
пи” (1994), член полтавської 
секції “Біоелектроніка” при 
обласному правлінні НТТ 
радіо, електроніки і зв’язку, 

як сам зауважує, – трохи письменник, трохи 
націоналіст, трохи містик.

* * *
Народився Георгій Анатолійович 30 січ-

ня 1943 року в селі Волевачі Козелецького 
району Чернігівської області в учительській 
родині. Його батько Анатолій Іларіонович 
(1894(?)–1948) походив із священицького 
роду, навчавсь у гімназії в Острозі, там зу-
стрівся з майбутньою дружиною – також 
попівною Ольгою, писав їй з окопів Першої 
світової щемливі листи кохання, а повернув-
шись додому, створив сім’ю. Він грав на скрип-
ці, керував шкільним хором, учителював, 
викладаючи різні предмети, до війни був ди-
ректором семирічки. Але синові запам’ятався 
мало, бо пішов із життя, коли тому ледь 

Юрій Антипович, 1968 р.
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виповнилося 5 літ. “Пам’ятаю весну 1948 
року. На єдиному в хаті столі лежить опух-
лий від водянки батько – сільський учитель. 
У широко розкритих очах – ні болю, ні надії, 
застигло німе чекання.

Зайшла сусідка і порадила покласти на 
очі п’ятаки. Ховати з відкритими очима не 
годилося. Мати довго шукала 
і знайшла тільки одну моне-
ту. Другу принесла сусідка. 
Поминок ніхто не влашто-
вував. Чим поминати – хіба 
сльозами…”, – читаємо гір-
кі спогади в одному з творів 
письменника.

Власне, про тата Юрко до-
відався з розповідей старших 
сестер – колишніх остарбай-
терів Галини та Майї, з книги 
“Минуле завжди з нами”, яку 
написала вінничанка Майя. Ді-
знався, що той одружувався 
двічі. У шлюбі з учителькою 
Ольгою Никандрівною нажив 
двох доньок, які в майбутньо-
му успадкували фах батьків і 
також зробилися педагогами. 
Але 1937 року дружина померла від сухот. 
Через якийсь час удівець пов’язав свою долю 
з колегою Іриною Андріївною: хоч те по-
дружнє життя було і недовгим, але ощасли-
вило чоловіка жаданим синочком Юрієм і ще 
однією донею Зоєю.

Родове коріння батька овіяне таємниця-
ми, всі його архіви знищені. Син-журналіст 
прагнув розкопати якісь давні секрети, від-
найти й поновити можливі сімейні зв’язки. 
Він довідався про Антиповичів, які мешкають 

на кордоні Польщі з Україною. Від П. Ротача 
отримав закордонне видання, у якому про-
читав про сподвижника М. Грушевського й 
В. Винниченка юриста Степана Антеповича. 
Ще один однофамілець – Кость Антипович 
– був професором Київського інституту на-
родної освіти і ймовірним знайомцем, може, 

навіть благодійником бать-
ка, завдяки якому той отри-
мав посаду директора школи. 
Цікаво, що замолоду Кость 
Єрофійович із якихось причин 
виїхав із Люблінської губер-
нії до Полтави, тут закінчу-
вав гімназію, яка згодом стала 
ЗОШ № 3, і в ній навчалися 
вже нащадки Юрія Антипови-
ча. Сліди кожного з імовірних 
пращурів укриті трагізмом іс-
торії, вони тягнуться десь у 
чужі світи або ж зникають у 
прірві сталінського людомо-
ру…

Від батька Юрко перейняв 
характер, – так вважала мати, 
а від неї самої та її чумаць-
кого роду – дух характерни-

цтва, якусь внутрішню відкритість до секретів 
Усесвіту і нестримну волю до життя…

Закінчив сім класів у селі Карпилівці 
(сюди переїхала Ірина Андріївна з дітьми на-
прикінці 1940-х років), а десятирічку – в то-
дішньому райцентрі Острі. Там, сподівалася 

мама, синові дадуть більше знань. 
Досі згадує ті мандрівки “в науку”, 
особливо – зимові, через замерзлу 
Десну; передвесняні, коли крига 
вже “дихала” й мовби грозилася 
ковтнути сміливця...

На будівельника вчитися не пі-
шов: не дібрав потрібної кількості 
балів. Здобув середню освіту і всту-
пив до Київського політехнікуму 
зв’язку, який скерує його надалі на 
перше місце роботи – аж у Грузію…  

Дитинство Юрія було важким 
– повоєнний голод і холод, сиріт-
ство, злиденне мешкання в чужій 
хаті, подеколи – балансування за 

півкроку до смерті, між цим і тим 
світом. До того ж ідеологічна регла-

ментація всіх сфер життя, за якої не випада-
ло місця народним традиціям, Богові, церкві, 
особливо ж у сім’ях педагогів, і це добре усві-
домлював хлопчина… Але водночас – і диво-
вижним, бо ж на те воно й дитинство, та ще на 

Юрко-дев’ятикласник. 
Карпилівка на Чернігівшині, 1959 р.

Голова студентського наукового товариства факультету журналістики 
КДУ Ю. Антипович відкриває наукову конференцію. Київ, 1971 р.
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зачарованих деснянських берегах: сповненим 
любові матері, сестер, приязні друзів, незви-
чайних красот природи, захопливого читання 
(найулюбленіші – історичні романи “Спар-
так” Р. Джованьйолі, “Переяславська рада” 
Н. Рибака, “Прапороносці” О. Гончара), сво-
їх власних заримованих рядочків, а інколи – й 
речей та явищ непізнаних, таємничих… Тільки 
через багато років розкаже ближнім, як хтось 
безтілесний щоночі скитавсь у мороці їхньої 
(колись дякової) оселі, зачерпував кухлем 
воду з відра – і всі те виразно чули… Може, 
це душі убієнних, чия кров проступала крізь 
вапно на стіні, посіченій кулями?.. А скільки 
пригод і бувальщин знала тендітна сміливиця 
мама?! Розказувала, звірялася найріднішим і, 
мабуть, завдяки цьому зберегла у своїх дітях 
духовне начало, віру.

Вивчившись, у серпні 1963 року Георгій 
згідно з розподілом їде на Кавказ – техніком 
Тбіліського телецентру. Кілька місяців він 
прожив у різних містах Грузії й назавжди за-
кохався в її гори, храми, культуру, мову, лю-
дей, пройнявсь особливим мисленням цього 
волелюбного народу, який жодного дня не 
ідентифікував свою територію з СРСР. Про 
це – по-юнацькому ніжний, але глибокий і 
дуже мудрий есей-новела “Там сходило сон-
це Мзії” (2000).

У 1964–1966 роках відбував військову 
службу в Казахстані на космодромі Байко-
нур. Муштра, каша, руда вода, температурні 
піки, дідівщина… Але й доволі часте україн-
ське оточення, прекрасна бібліотека у вій-
ськовій частині, читання віршів Є. Євтушенка, 
А. Вознесенського, п’єс В. Шекспіра, проби 
пера… Звідтоді понад півстоліття міркує над 
загадкою, яким дивом пов’язувалися тріскучі 
й, здавалося, всюдисущі піски пустелі з весел-
ковими весняними килимами тюльпанів, що їх 
там побачив? Чи то Господня сила наснажила 
квіти своїм духом?!. 

Пізньої осені 1966 року повернувшись 
додому, влаштувався працювати на шиноре-
монтний завод у Броварах (1967–1969, був 
начальником зміни “В”, кращої на виробни-
цтві), водночас розмислюючи над вибором 
майбутньої професії – вже остаточної, на все 
життя. Мріяв про вищу освіту, фах історика 
або кінорежисера, вибирав те, до чого біль-
ше схилялася душа. Саме так, бо почував у 
собі творчі сили, багату уяву, конструктивну 
енергію до виформування чогось цілісного й 
завершеного. 

Протягом 1969–1974 років навчається в 
Київському державному університеті імені 
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики.

Перед тим були невдача в театральному 
інституті (1967) – запізнивсь на екзамен, а по-
тім ще й забув здати чернетку письмової ро-
боти; осічка на історичному факультеті КДУ 
(1968) – успішно склав іспити, але не прийня-
ли через відсутність практики “піонервожа-
того”; 1969-го подавав документи ще й у Ки-
ївський інститут народного господарства на 
банківську справу – і туди також вступив, але 
вибрав журфак. Бо сюди привела – випадко-
вість? чи доля? чи  любов до слова? В образ-
ку “Як я не став банкіром” (2011) письменник 
гарно повідав цю історію.

Перший досвід журналістської праці – у 
відділі комсомольського життя миколаївсь-
кої газети “Ленінське плем’я”, яку очолював 

Грамоту переможцеві обласної спартакіади 
журналістів Ю. Антиповичу вручає секретар 

Полтавської ОСЖ Б. Сурін, 1983 р.

На березі Кременчуцького моря. З колегою І. Моцаром 
під час відрядження. 1992 р.
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талановитий редактор Віталій Карпенко. Та 
через рік, пригнічений ідеологією, Георгій 
“відпросився” в розуміючого ке-
рівника “додому” й улаштувався в 
чернігівську “Деснянську правду”, 
де рік протримавсь у відділі про-
мисловості під опікою ветерана 
журналістики Петра Юхимовича 
Кошеля. Після нудотного офіціозу 
комсомольських тем це була цікаві-
ша робота, і він горів у ній, наперед 
готуючи цілі стоси кореспонденцій, 
статей тощо. Антиповичеві навіть 
пророчили там у майбутньому місце 
головного редактора, але щось гриз-
ло його серце, виснажувало думку… 
“Чи ти цього хочеш?”

Якось мовби мимовільно прочи-
нив у кабінеті шафу – і натрапив на примірник 
“Комсомольця Полтавщини”. Він знав: там 
працює Ганна. І справді побачив її статтю, 
якусь дуже чутливу рецензію на фільм. “Вона 
вміє писати надзвичайно тонко, схвильовано, 
брати за душу”, – і сьогодні захоплено каже 
про дружину. А тоді?..

…Між ними три роки без жодного слова. 
Хоч студентами познайомилися на науковій 
конференції в Києві, згодом зустрілися на та-
кому ж форумі у Львові, потім кілька тижнів 
спілкувались у столиці, де Ганна відбувала 
практику в газеті “Молодь України”. 

Ох, ті зустрічі, прогулянки, розмови, ті 
класичні мелодії, які слухали і закохувались 
– одне в одного. Обмінялись адресами, до-
мовилися листуватись і …писали! Але їхні 
листи читали десь-інде, добачивши, мабуть, 
у першому з них якусь крамолу, прописану 
карпилівським леґенем. А чарівна полтавка у 
вишиванці все не йшла йому з пам’яті, бо на-
дійно запала в серце.

Зателефонував, почув, що йому раді 
(що його, може, навіть чекають!), попросив 

дозволу приїхати, а відтак – не захотів уже 
нікуди від’їжджати…

В одному з віршів Юрія Антиповича є 
рядки:

Сказав на людях, що люблю її.
Від щастя засміялась переможно.
У моїм серці враз щось обірвалось.
…Нащо, нащо сказав при людях?

І в Ганни Антипович читаємо – “Ю. А.”: 
Осінній вітер долу гне тополі,
Літа сутулять крила твоїх плеч,
І тільки погляд, непідвладний долі,
По-юному разючий, наче меч.

Таке трепетне і глибоке їхнє взаємне по-
чуття, яке з роками, здається, тільки міцніє, 
наливається ще більшою ніжністю, турботою, 
взаємною духовною потребою. Дай, Боже, 
якомога більшій кількості людей відчути цей 
усесильний  злет кохання, наділи своєю без-
цінною ласкою…

У Полтаві Георгій Анатолійович почи-
нав власкором, а далі заввідділом робітни-
чо-селянської молоді газети “Комсомолець 
Полтавщини”; тоді перейшов (на ціле деся-
тиліття) в газету “Зоря Полтавщини”, де рік 
працював у відділі пропаганди й агітації, по-
тім кореспондентом, а невдовзі й заввідділом 
партійного життя; якийсь час був заступ-
ником редактора “Полтавського вісника”; 
протягом 1992 року – редактором “Молодої 
громади”; у 1993–1994 роках – працівником і 
прес-секретарем Полтавської облдержадмі-
ністрації.

Чоловік любить цитувати висловлювання 
Е. Гемінґвея про те, що праця в газеті корисна, 
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У придеснянських лугах, с. Карпилівка, 1990 р. Фото А. Скрипника

У редакції газети. Дзвінок від судженого з Чернігова
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якщо її вчасно покинути, й відверто зізнаєть-
ся, що він цього зробити не зумів (хоч уже ви-
ношував плани влаштуватися десь музейним 
службовцем). Не завжди можна було “про-
сто піти” – це знають усі, хто жив у тій країні. 
Тому, відбувши в пресі до самої пенсії, але – 
ні дня більше, він засідає за стіл власної твор-
чості, поринає в книги, інші джерела, працює 

над вимріяними задумами з потрійною енер-
гією й невдовзі отримує результат. 

За кілька місяців 1993 року з-під пера 
Ю. Антиповича виходить драма-містерія 
“Остання ніч Мазепи”, в якій образ головно-
го героя, мов фреска, складений з уявлень 
кращих світових мислителів: українських іс-
ториків М. Грушевського, І. Крип’якевича, за-
рубіжних дослідників Т. Мацьківа (“Гетьман 
Іван Мазепа в західноєвропейських джере-
лах”), А. Єнсена (“Мазепа”), Д. К’рмана (“Мі-
сіонер. Спогади про вихід Карла ХІІ в Укра-
їну”), П. Меріме (“Українські козаки та їхні 
останні гетьмани”) та ін.

“Чому взявся за цю утаємничену на той 
час сторінку історії України? Відповідь про-
ста. По-перше, історію любив з дитинства 
<…>. По-друге, інтригувала ота утаємни-
ченість. Що за нею, чому тема боротьби 
українців за створення власної держави цуп-
ко трималася ідеологами під сімома замка-
ми? А якщо й висвітлювалась, то тільки 
спотворено і принизливо для українців. По-
стать же самого гетьмана Мазепи, як і за 
царату, піддавалася прокльонам і анафемі. 
Тавро віроломного, здавалося, навіки захова-
ло від народу його політичне обличчя, мету 
його військової спілки зі шведським королем 
Карлом ХІІ…”, – розмислює в одній з пуб-
лікацій.

На драматичний жанр літературного 
початківця надихнув В. Шекспір, читаний 

і перечитаний багато разів у майстерних 
перекладах Л. Гребінки, Ірини Стешенко, 
М. Лозинського. Форму містерії підказав “Ве-
ликий льох” Т. Шевченка, сповнений снови-
дінь, голосу душ тощо. З ініціативи директо-
ра ОДТРК “Лтава” М. Ляпаненка за текстом 
твору кращі актори Полтавського обласного
музично-драматичного театру імені М. В. Го-
голя – народні артисти В. Мірошниченко, 
Жанна Северин, заслужені артисти В. Каш-
перський, В. Репенко створили радіоспек-
такль, який більше 20 разів звучав в ефірі…

З’являться ще дві модерні й стилістич-
но довершені п’єси про героїв українського 
державотворення 1917–1920-х років С. Пет-
люру, М. Грушевського, В. Вернадського, 
В. Винниченка, про Н. Махна й більшовиць-
ких  опричників: “Помилка Мефістофеля” 
(1997), “Брате мій, Каїне…” (1999); їх першими 

оприлюднять уже історичні сьогодні журнал 
“Добромисл”, газета “Літературна Полтав-
щина”. А інтерес до гіпнозу, полтергейсту, 
яснобачення, НЛО, прищеплений з юних літ, 
спонукає до написання інших книг, які все-
таки виповнюють творче життя письменника, 
хоч він і надто обережно долучає до себе це 
високе мистецьке означення. Важливо, що 
“містика” Ю. Антиповича – це не гра на пу-
бліку, комерційне приманювання її модною 
темою чи “літературне шоу”. Це пропущені 
через душу твори, у яких авторове вміння ди-
вуватися доповнене очитаністю, інтелектом, 
науковим світоглядом, талановитою худож-
ньо-публіцистичною мовою. До речі, чи не 
єдині україномовні поміж друкованої про-
дукції такого тематичного різновиду на віт-
чизняному книжковому ринку.

Як журналісти й письменники Ганна й 
Георгій Антиповичі завжди йшли поряд, під-
тримуючи одне одного, допомагаючи ділом, 

Олексій та В’ячеслав Антиповичі

Тарас Антипович
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порадою, умінням вислухати, зрозуміти. Так 
триває і досі: чоловіка-пенсіонера повсякчас 
цікавить робота дружини – як своя, він пе-
речитує кожне видання, яке редагує жінка. 
“Я без нього взагалі не змогла б працюва-
ти”, – щиро і вдячно говорить Ганна Іванівна. 
“Це героїчна дружина, яка подарувала мені 
прекрасних синів і цим принесла найбільше 
щастя, – висловлює своє захоплення Георгій 
Анатолійович. – Їй треба віддати належне, і я 
віддаю. А ще написала хорошу книгу віршів… 
Ці вірші дуже достойні!”

Та й діти їхні дедалі активніше беруться 
за перо, виходять на люди із власною твор-
чою працею: батько і матір тут для 
них – найавторитетніші наставни-
ки, найпроникливіші критики, най-
перші і найулюб леніші читачі.

       “Тарасові шляхи”

Я прямо спитала в старших Ан-
типовичів, чи мав якісь шанси їхній 
найменший син Тарас стати кимось 
іншим, а не журналістом і письмен-
ником. Кажуть – міг: мав добрий 
голос і слух, закінчив музичну шко-
лу, успішно навчався з усіх предме-
тів у загальноосвітній школі, тож 
бачив перед собою прочинені двері 
до будь-якої спеціальності. Але пішов по слі-
дах батька й матері, і ті …не знайшли в собі 
сил заперечити.

До чого тут заперечення?
“Не дай Бог, хтось із наших дітей стане 

журналістом!” – ця фраза, виявляється, не 
раз звучала в їхньому домі. Ганна Іванівна по-
яснює: “Ти живеш професією, любиш її; коли 
пишеш про людину, вкладаєш у це всю душу. 
Але водночас ненавидиш увесь офіціоз, пере-
ймаєшся огидою до чиновних бездарностей, 
не здатних оформити свою думку, звиклих 
жити виключно за циркуляром, а про них до-
водилося писати, їхніх вказівок дослухати-
ся… Не бажали синам такої долі”. “Я на по-
рожню комсомольсько-комуністичну фікцію 
поклав своє трудове життя…”, – додає батько 
сімейства. Хоч разом визнають: “Журналіс-
тика – це наш Сізіфів камінь. І ми не відрікає-
мося від нього!”

Тож коли старші Славко й Олексій 
обрали “кожен своє”, – раділи. Хоч хлопці, 
безперечно, мають потяг до слова, аналітич-
ні здіб ності, багато інших якостей, які в наш 
час, уже все-таки інший, допомогли б їм стати 
гарними фахівцями мас-медіа.

А Тарас уподобав журналістику, і до цьо-
го поставилися з розумінням. “Було видно 
одразу, що це його, – розповідає горда за си-
нові здобутки мати. – Із зовсім юних літ він 
відчував слово; навіть не знаючи якогось пра-
вила, писав грамотно; любив читати. Ну і, ма-
буть, у той час, коли читацький смак підлітка 
змінюється, – свою роль зіграв випадок. Десь 
на початку 1990-х у Полтаву завітала група 
молодих письменників, творчість яких тоді не 
для всіх була прийнятною. А Тарас побував 
на зустрічі й після неї надзвичайно захопився 
літературою, яку, побачив, творять звичайні 
люди, молоді й цікаві хлопці”. 

Разом із старшими бра-
тами він читав журнал “Су-
часність”, відкривав для себе 
Ю. Андруховича, О. Улья-
ненка, інших представників 
“нової хвилі”, проникавсь ін-
тересом до письменства й по-
чинав писати сам. Спочатку це 
були невеликі прозові образ-
ки, кілька репортажів про різ-
ні культурно-мистецькі події, 
як-от симпозіум гончарства в 
Опішні, виставка художника 
І. Новобранця, що публікува-
лися в “Полтавській Думці”.

Протягом 1995–2000 років 
Тарас навчався у Львівському університеті на 
факультеті журналістики. І, певно, тут йому 
знову пощастило, адже підібрався дуже гар-
ний, сильний курс: активні, творчі, талановиті 
люди, які готували до друку різні видання – 
газети, альманахи, збірки; цікавилися новіт-
німи мистецькими віяннями, багато спілку-
валися з письменниками. Це було прекрасне 
студентське життя. 

У Львові одружився з колегою по на-
вчанню Оленою Квасній – юною галичанкою, 
яка припала до душі всій родині, внесла в її 
життєвий плин свої традиції, свій особливий 
культурний колорит. І нині в молодому сімей-
стві вже підростають синок Ярема та доня Со-
фійка – нове і не менш талановите покоління 
Антиповичів. Олена працює журналістом на 
каналі TBі, Тарас зосередився на літератур-
ній творчості.

Тоді ж, після закінчення університе-
ту, обоє подалися до Києва: як виявилося, 
у Львові нелегко було напитати роботу мо-
лодим спеціалістам, хай навіть випускникам 
престижного вишу. У столиці пробували себе 
в пресі й на радіо, телебаченні. Тарасові пуб-
лікації з’являлися в багатьох періодичних ви-
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даннях, зокрема літературних; кілька років 
він працював першим заступником головного 
редактора журналу “Сучасність”, поки чер-
гова криза не призупинила вихід видання. Як 
відомо, цей славнозвісний часопис, на радість 
тисячам його шанувальників, нині відновлює 
свою роботу, тож, сподіваємося, і Тарас Ан-
типович повернеться на посаду.

А про свої життєві і професійні терени 
молодий письменник говорить так: “Безумов-
но, саме батьки створили той інтелектуальний 
і творчий фундамент, на якому я розвивався. 
Їм я завдячую дисциплінованим ставленням 
до слова, прагненням точності, лаконізму, 
ясності думки. Знані журналісти, вони впли-
нули на мій вибір професії, але водночас (і за 
це я особливо вдячний) навчили не переоці-
нювати своє ремесло, виходити за його межі, 
коли відчуваєш таку потребу. Недаремно ж 
мати писала вірші – деякі з них уже покладені 
на музику. А батько видав книжку історичних 
п’єс.

Журналістика – важливий досвід, але 
на певному етапі й мені захотілося перейти 
від інформаційного відображення дійснос-
ті до творення художньої реальності. Так я 
серйоз но зацікавився прозою. Взагалі, при-

значення журналістики – завжди перебува-
ти в руслі часу, іноді це морально виснажує. 
Література ж покликана побороти час, стати 
понад ним. Сьогодні мої амбіції лежать у суто 
літературній площині, при цьому журналіст-
ська практика допомагає добувати не лише 
хліб насущний, а й матеріал для нових творів”.

За останніх кілька літ практично одна за 
одною з’явилися чотири книги Тараса Анти-
повича: повість “Мізерія” (2007, кращий літе-
ратурний дебют за версією Всеукраїнського 
рейтингу “Книжка року”), цикл оповідань 
“Тіло і доля” (2008), сентиментальна повість 
“Лох” (2009), роман “Хронос” (2011, один із 
п’яти фіналістів премії “Книга року Бі-Бі-Сі”). 
2009 року Антипович-поет – із віршем “Осін-
ній кіберпанк” – став дипломантом І премії в 
номінації “Пісенна лірика про кохання” кон-
курсу “Коронація слова”. 

До свого читача літератор іде без само-
замилування, без надмірних рефлексій, нуд-
них, пустопорожніх, як здебільшого це в нас 
трапляється, без дешевих провокацій. Він до-
тримується законів жанру, художньої прав-
ди; завдяки своєму журналістському чуттю 
поглиблює змістовність твору, нанизуючи її 
на цікавий сюжет, – у цьому всьому помітна 
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“школа”, яку відзначає критика, позитивно 
оцінює інтересом до творчості митця широ-
кий загал.

“У прозі періоду Незалеж-
ності для мене знаковими є ті 
автори й ті твори, які розшири-
ли естетичні межі вітчизняної 
літератури, – зауважує Тарас 
Антипович. – Це Юрій Андру-
хович (“Рекреації”, “Моско-
віада”, “Перверзія”) – тонкий 
стиліст, що продемонс трував 
широкі можливості україн-
ської літературної мови – її 
гнучкість, грайливість, лек-
сичну актуальність. Це Тарас 
Прохасько (“Інші дні Анни”, 
“НепрОсті”), в чиїх текстах 
відображено унікальне мис-
лення і світовідчуття. Це 
Олесь Ульяненко (“Сталінка”), 
котрий розвіяв наші страхи пе-
ред зображенням темних сто-
рін буття. Це Оксана Забужко 
(“Музей покинутих секретів”) 
– авторка, що 
вміє ставити 
собі масштаб-
ні завдання і 
ґрунтовно го-
тується до на-
писання тво-
ру”. Він пильно 
вдивляється у 
творчу стиліс-
тику цих авто-
ритетів, багато 
чому вчиться, 
але разом з тим 
не менш упер-
то шукає свого 
неповторного 
почерку.

Скажу, що 
тексти Тараса подобаються його батькам, 
хоч у кожного покоління, звичайно ж, свої 
смакові пріоритети. Ганна Іванівна добачає 
в сина талант до соціального портретування 
й до вигадливого конструювання художньої 
картини світу водночас: разом ці риси тво-
рять абсолютно органічну стилістику і нову 
літературну нішу. Про останній Тарасів ро-
ман “Хронос”, зокрема його фінал, неодно-
значно сприйнятий критикою, каже, що він 
надихає її не вгашати Духа і в задуху. Геор-
гій Анатолійович мріє, щоб син перевершив 

усі їхні з матір’ю літературні здобутки, щоб 
по-справжньому віднайшов себе у творчості. 
“Я все з його текстів читаю. Я завжди готовий 

до критики”, – якось тро-
хи грізно говорить батько, 
а потім довго розмірковує 
про плюси кожного твору, 
утішно розмислює, який то 
із сина вдатний фантаст, як 
високо він підніс уже свою 
творчу планку… Тож бачи-
мо, що мистецькі уподобан-
ня Антиповичів пересіка-
ються й не надто конфлік-
тують.

Сьогодні старші Анти-
повичі, а інколи – і в гурті з 
молодшими, багато мандру-
ють Полтавщиною й Укра-
їною. У Біївцях і Таран-
динцях на Лубенщині вони 
вкотре вклонилися пам’яті 
В. Симоненка, у Шилів-
ці на Зіньківщині – братів 
Тютюнників… Відвідали 

Сте фаникове село Русів, побували в Кри-
ворівні, уславленій іменами І. Франка, Лесі 
Українки, М. Коцюбинського, Г. Хоткевича, 
С. Параджанова та багатьох інших духов-
них подвижників України, причастилися не -
знищенною енергією Кобзаря в Націона-
льному заповіднику “Батьківщина Тара-
са Шевченка”, опромінилися мудрістю 
першорозума України в Сковородинівці. 
А ще ж і козацький Батурин, і Мукачеве, 
Моршин, Буковель, Медобори, святі міс -
ця… Хоч журналістське життя і так “на ко-
лесах”, однак хочеться поглянути на красоти 
й духовні скарби рідного краю очима палом-
ника, набратися душевної чистоти і сили, не-
забутніх вражень, творчого запалу. А там – і 
плани з’являються: вимріюється книга колум-
ністики, вимальовуються “Тюльпани пісків”, 
народжуються вірші й есеї... 

Я поставила героям цього нарису, може, 
й не надто “журналістське”, але таке “літе-
ратурне” запитання: “Коли у своєму житті 
ви були найщасливішими?” І побачила звору-
шені від спогадів очі… Дякувати Богу, вони 
вміють цінувати благословенні миті, тішити-
ся ними повсякчас (хоч би й у спомині), від-
суваючи геть рутину. Нехай і в майбутньому 
Доля щедро обдаровує цих добродіїв, адже 
вони нічого собі не беруть – усе повертають 
людям: через істинне Слово.

Презентація роману “Хронос ” 
на 18-му Міжнародному “Форумі 

видавців у Львові”. Вересень 2011 р.
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ШИПЛЯЧІ КОНСОНАНТИ 
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯННЯХ: 

КОНОТАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто особливості поро-
дження конотації шиплячими приголосними в 
текстах народних замовлянь, звукова матерія 
яких корелює із сакральним призначенням цих 
словесно-поетичних формул, створюючи у сві-
домості мовців відповідні сугестивні образи та 
відображаючи акціональний характер мислення 
нації. 

Ключові слова: шиплячі консонанти, коно-
тація, українські народні замовляння.

К інець ХХ ст. – початок ХХІ ст. позначе-
ний хвилею підвищеної зацікавленості 

до надбань культури, серед яких і народні 
замовляння – форма словесно-поетичної 
творчості, що містить у собі так званий ір-
раціональний елемент, зокрема й конотацій-
ний. Замовляння – це найпотаємніший пласт, 
“захований у надрах фольклору біля само-
го його серця, біля самих джерел” [19, с. 7]; 
“словесна формула усної творчості, якою су-
проводжувались обряди та ритуали і яка, на-
чебто, мала магічну силу й здатність впливати 
на навколишній світ людей та духів з метою 
отримання певної користі для їх виконавця 
(виконавців)” 12, с. 82. У замовляннях ми 
занурюємося в праматерію людської при-
сутності у світі, де завжди панувало добро 
і зло, однак навіть у глибині язичницького 
мислення замовляння не “спеціалізувалися” 
лише на цих вічних категоріях: вони були різ-
ні, мінливі, амбівалентні [19, с. 11]. А це озна-
чає, що замовляння могли як допомогти, так 
і нашкодити. І залежало все, очевидно, від 
правильного спілкування людини в косміч-
ному діалозі з “нелюдським” – ірреальним, 
тобто підсвідомим. Саме тому й формували-
ся тисячоліттями “молитвослови язичництва” 

(М. Новикова) на ґрунті добра і зла, щоб ко-
жен міг захистити себе й активно боротися 
як проти “етичного світового Зла”, так і про-
ти прагматичної “світової Шкоди” [19, с. 24]. 
Сакральні зразки замовлянь застосовували-
ся в усіх сферах людського життя (в украї-
ністиці відомі любовні, господарські, сімей-
но-побутові та інші), однак вербальний код 
лікувальних замовлянь вважався найважли-
вішим, оскільки був пов’язаний зі здоров’ям, 
а відтак – із продовженням роду. О. Ветухов 
такі “молитвослови” пов’язував із причиною 
виникнення конкретної недуги, тому виділяв 
замовляння: від Бога (уроджені, спадкові); 
від уроку (стан лихоманки); через випадок; 
від порчі (меланхолія); від думи (деякі душев-
ні хвороби, головний біль); через натугу (біль 
у животі, у попереку); від вітру (простуда) [3, 
с. 123–124]. У таких замовляннях захистити 
людину мало не лише ретельно дібране слово, 
а й звуки, уживання яких ініціювало прихо-
вані можливості підсвідомої дії на слухача та 
створювало певні образи, які набували міс-
тичної сили, тобто виходили за межі земного 
знання. Слово в замовляннях зазвичай мало 
такий звуковий комплекс, який впливав на 
створення акустичного враження, отже, і до-
даткових смислових відтінків, що викликали 
певні асоціації, а відтак – і конотації. Саме 
звук, за твердженням О. Потебні, спрямовує 
думку слухача та розвиває її [16, с. 27]. Зна-
ючи про існування абсолютно протилежної 
спрямованості заклинальних текстів, матері-
алом для аналізу шиплячих [ж], [ч], [ш],   
ми обрали лікувальні замовляння (усього 
146 текстів), із яких методом суцільної ви-
бірки вилучені повторювані приголосні [ж], 
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[ч], [ш], , конотаційний потенціал яких 
став підґрунтям для моделювання сугестії 
(навіювання) на мовця. Зазначимо, що всі ці 
сакральні типи усної поетичної творчості ма-
ють спільну ознаку: вони завжди приурочені 
до певного часового проміжку доби, зазви-
чай до ночі, що вважалася могутнішою, більш 
зручною для ритуальної реалізації енергети-
ки, оскільки акумулює в собі, на відміну від 
дня, космічну силу. Саме темний та сильний 
часопростір корелює з особливою словесно-
комунікативною площиною заклинальних 
формул, тому вони промовляються пошепки 
або тихим голосом, що дає змогу сприймати 
всі звуки з посиленою увагою. На цьому тлі 
стилістичного маркування набувають акус-
тично виразні фонетичні одиниці, серед яких 
шиплячі [ж], [ч], [ш],  посідають чільне 
місце. Історично змінивши свою якість (у дав-
ньоруській мові вони були палатальними [8, 
с. 165], а в сучасній українській мові їх вва-
жають твердими [18, с. 49]), ці консонанти 
сьогодні характеризуються як “звуки, при 
артикуляції яких виникає специфічний шум” 
[17, с. 738]. Саме акустичний компонент, схо-
жий на шипіння, здатний породжувати у сві-
домості мовців різні асоціації, що й вирізняє 
[ж], [ч], [ш],  з-поміж інших приголо-
сних. Цей характерний шум, на наш погляд, 
і репрезентує магічну функцію голосу в за-
мовляннях, для яких шепіт є формою вира-
ження, тому свої уявлення про надприродні 
властивості передачі змісту думки шепотом 
люди відобразили навіть у функціонально-
генетичних номінаціях. Так, поняття лексеми 
шепіт (“тихе мовлення, при якому звуки ви-
мовляються без участі голосових зв’язок” [2, 
с. 1618]) у своїй вторинній номінації завжди 
співвідносилося з поняттям чаклування, а 
шепотіти часто означало замовляти – про-
мовляти магічні слова, вислови, які мають 
“чаклунську силу, чинять вплив на кого-, що-
небудь, лікують хвороби, загоюють рани” [2, 
с. 406]. Унаслідок цього звукова парадигма 
шепоту ускладнювалася додатковою інфор-
мацією асоціативного характеру (семанти-
зувалася) й виявлялася чи не найвагомішою в 
цьому сакральному дійстві.

В україністиці замовляння як пратекст 
із притаманними йому архетипами репре-
зентований роботами Г. Барташевич, Л. Ви-
ноградової, С. Дмитрієвої, Е. Померанцевої, 
В. Топорова, В. Соколової, а опис семантич-
них особливостей слов’янської магічної тра-
диції та їхній зв’язок із давніми віруваннями 
є в працях П. Іващенка, М. Крушинського, 

В. Мансікки, В. Міллера, О. Ветухова, М. По-
знанського та ін. Походженням замовлянь 
свого часу цікавилися М. Грушевський [5], 
І. Огієнко [7] та відомий фольклорист Ф. Ко-
лесса [11], який, описуючи вербальну магію 
як основний компонент породження чудо-
дійного впливу “молитвослова язичництва” 
[19, с. 8], вважав їх формулою, наділеною 
непереможною силою, перед якою ніщо не 
може встояти [11, с. 30]. Не залишалися поза 
увагою сучасних учених замовляння і як пси-
хічний феномен, адже чарівники, чаклуни 
прагнуть упливати на перебіг комунікації та 
її тональність, часто використовуючи звуко-
ве тло слів, здатне викликати ті чи ті психо-
логічні асоціації, і створюючи потрібний їм 
акустично інформативний образ. Наприклад, 
про стійкі взаємозв’язки між конотацією та 
вокальними й консонантними одиницями, які 
породжують сугестивний образ і впливають 
на мовця, писав відомий український учений 
І. Качуровський, вважаючи, що артикуляцій-
ні та акустичні характеристики звуків діють 
на нас не через інтелект, тобто не “опосеред-
нено”, а безпосередньо: від душі поета – у 
душу слухача 10, с. 4. Указуючи на морфем-
но-семантичну розмаїтість ознак народних 
замовлянь, автори праць, однак, не торкали-
ся фонетичних властивостей шиплячих, за 
винятком хіба що І. Черепанової [21], яка, 
системно описуючи сугестивні інформаційні 
одиниці на різних рівнях мови, використала 
й деякі артикуляційно-акустичні характерис-
тики цих звуків, що перетворювали звичайне 
мовлення в засіб навіювання. Отже, спостере-
ження за шиплячими приголосними [ж], [ч], 
[ш],  у семантичному та функціонально-
прагматичному аспектах є цілком своєчасним 
і винятково актуальним, відповідає сучасним 
категорійним підходам до вивчення мовних 
явищ у народних замовляннях, поєднуючи 
параметри як традиційної, так і нової лінг-
вістичної парадигми. Аналізуючи семантичні 
та прагматичні особливості шиплячих консо-
нантів в українських народних замовляннях, 
ми спиралися на поняття фонетичної вмоти-
вованості слова (О. Потебня), конотативний 
аспект семантики лексем (В. Телія), фоно-
семантику як новий напрямок у досліджен-
ні звукових одиниць (С. Воронін, О. Журав-
льов), зокрема українських голосних і приго-
лосних (В. Левицький). 

Акустична семантика тісно пов’язана як 
зі змістовими параметрами тексту, так і з його 
конотаційними нашаруваннями, що посилю-
ються чи послаблюються залежно від мети 
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висловлювання, оскільки звуки – це не лише 
“складні артикуляційні жести органів мови” 
[1, с. 405], але й “акустичні сигнали, сприй-
няття яких створює складні слухові образи” 
[1, с. 405]. І. Алдошина та Р. Пріттс акценту-
ють увагу на тому, що акустика мови передає 
закодовану смислову інформацію, причому 
приголосні мають семантичне навантажен-
ня, а голосні – емоційне [1, с. 417]. Цю думку 
поділяє і Ю. Карпенко, вважаючи акустичну 
характеристику значно “істотнішою за ха-
рактеристику артикуляційну, оскільки для 
мовлення важливіше не те, як звуки вимов-
ляються, а те, як їх чують, сприймають” 9, 
с. 37. Аналізуючи роль шиплячих у нарощен-
ні додаткових семантичних та прагматичних 
нашарувань у замовляннях, ми дійшли висно-
вку, що для формування акустичного образу 
в цих містичних словесно-поетичних форму-
лах мають значення такі акустичні особли-
вості шиплячих: специфічний шум [ж], [ч], 
[ш], , породжений турбулентністю звуків, 
унаслідок чого аналізовані консонанти мають 
порівняно велику силу, тому їх добре чути. 
Оскільки вони є твердими й неназальними, 
то це робить їх ще й різкими. Сучасні дослід-
ники (О. Журавльов, В. Векшин) переконані: 
від акустичних характеристик звука значною 
мірою залежить його символічність. Спосте-
рігаючи за шиплячими, О. Журавльов наді-
лив ж, ш символічним значенням “поганий, 
той, що відштовхує”, а ч вважав “ніяким”. 
Для спостереження цих акустично виразних 
приголосних учений використав розгорнуту 
шкалу психоакустичних параметрів (прекрас-
ний, світлий, ніжний, радісний, піднесений, 
бадьорий, яскравий, сильний, стрімкий, по-
вільний, тихий, суворий, мінорний, печаль-
ний, темний, важкий, тужливий, похмурий, 
страхітливий, зловісний), однак аналізовані 
консонанти він співвідносив лише з ознаками 
важкий, печальний, страхітливий, темний, 
що є елементами навіювання містичної зло-
вісності.

Український учений В. Левицький, роз-
глядаючи фонетично мотивовану кореляцію 
між звуком та значенням, підкреслював, що 
аналізовані одиниці треба сприймати як не-
приємні, холодні, сильні, темні, тверді [13, 
с. 52]. Саме ці асоціативно-символічні пара-
метри є суттєвими для створення конотацій-
ного потенціалу текстів народних замовлянь 
від уроку, сухот, переполоху, бешихи, у яких, 
за нашими спостереженнями, шиплячі пре-
валюють. Наприклад, замовляння від бешихи 
(рожі), що є частиною світогляду та життєво-

го укладу людей протягом багатьох століть, 
передбачали лікувальні дії шляхом уведен-
ня хворого в сакральний простір ініціації, де 
відбувалося очищення від лихого: Бешиха-
бешишище! Ти красна, біла, огненна, болю-
ча, сипуча і огнюча! Я тебе визиваю, я тебе 
викликаю, червоної крові не палити, білого 
лиця не сушити, жовтої кості не ломити! 
Одступись, розійдись за димами, за вітра-
ми, за морями от рожденого, хрещеного, мо-
литвяного раба [или рабы] Божого [имя] [20, 
с. 95]. Бешиха-бешишище! Колюча, шпигуча, 
пекуча, сверблюча, нудюча, вітряна, водяна, 
кров’яна, пожарна, пристрітна, подумана, 
погадана, помислена. Розійшлась і сему слові 
амінь! [19, с. 113].

У поданих текстах конотаційні особли-
вості шиплячого [ш] виявляються у формах 
звертання до недуги (бешиха-бешишище), що 
своєю звуковою гіперболізацією шумового 
ефекту нагнітають психологічну атмосферу, 
підсилюючи загрозливу семантику лексем. 
Таке аугментативне звертання в обох прикла-
дах “обростає подробицями” (термін В. Пе-
трова), тобто збагачується цілим спектром 
конотаційних відтінків. Неприємне звукове 
тло, змодельоване шиплячими в прикметни-
ках із суфіксом -уч- / -юч- (болюча, огнюча, 
колюча, шпигуча, пекуча, сверблюча, нудю-
ча), є підґрунтям для асоціації страху, а отже, 
і для виникнення конотації. Лексичне зна-
чення цих ад’єктивних одиниць різне, однак 
завдяки конотаційним параметрам повторю-
ваного шиплячого [ч] створюється вражен-
ня єдиного звукового малюнку з елементами 
нагнітання жаху. До речі, В. Говердовський, 
досліджуючи іменникові суфікси -уч- / -юч 
у російській мові, наділив їх конотацією пе-
йоративності [4, с. 57] і вважав, що вона за-
лежить не лише від поширеності словотвірно-
го афікса, але й від фонетичного враження, 
створюваного шиплячим консонантом [ч]. 
Варто зауважити, що в цьому замовлянні “ча-
клунську силу” мають і [ш] та [ж], які, повто-
рюючись, підсилюють асоціативне сприйнят-
тя тексту, роблячи, однак, зловісний ефект 
шепоту трохи слабшим.

Спорідненими за своєю міфоритуальною 
спрямованістю є замовляння від уроків (при-
стріту) та лихоманки, що, за давнім архаїч-
ним мисленням, виникали через істоту, яка 
вселялася в людину та мучила її, тому для 
українців створення акціональної комуні-
кативної площини для боротьби з недугою 
було життєво необхідним: Уроки, урочища, 
чоловічі, жіночі, парубочі, ідіть ви собі на 
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очерети, на болота, у свої міста, де парубок 
огню не креше, де дівка русої коси не чеше, 
де півнячий глас не заходить, де вітер верби 
не колише. Тут вам не стояти, за плечима не 
зробити, поперека не ломити, голінок і колі-
нок не крутити, сімдесят суставів не ломи-
ти. Я шепчу вас, я вишіптую з твоєї голови, 
з твоїх ушей, із твоїх грудей, із твоїх ребер, 
із твоїх рук, із твоїх ніг, із твого хребта, із 
твого живота, із твоїх жил, із твоїх ножил, 
із твоїх сімдесяти суставів, – всі уроки ви-
шіптую 15, с. 52.

Конотаційна виразність шиплячих у цьо-
му зразку народної творчості яскраво виявля-
ється вже у вступній частині словесного тек-
сту замовляння: спочатку у звертанні-закли-
ку уроки, урочища, а потім у “перед-епітетах” 
[15, с. 51] чоловічі, жіночі, парубочі. Консо-
нанти [ж], [ш] акустично формують звукове 
тло зловісності та сили, спрямоване на кон-
центрацію уваги мовця/слухача, а багатора-
зове повторення [ч] створює чіткий ритм, на-
гнітаючи відповідну психологічну атмосферу. 
Особлива символічно-акустична змістовність 
звукової форми шиплячих (страхітливість, 
похмурість, важкість, темрява) виявляється 
під час вказівки на місце, звідки та куди хво-
робу виганяють. Ці описи подані за способом 
“негації” (термін В. Петрова) та конструюють-
ся запереченням (де парубок огню не креше, 
де дівка русої коси не чеше, де півнячий глас 
не заходить, де вітер верби не колише), що 
відповідає сталому уявленню про погане місце 
перебування недуги та вдало моделює загаль-
ну ворожу спрямованість тексту: Сіль тобі да 
печина із твоїми очима, / А деркач межи пле-
чі, / Щоб не мала поганої речі 14, с. 28.

Простеживши фреквентність уживання 
шиплячих, можемо зробити висновок: у за-
мовляннях від уроків [ч] повторюється часті-
ше, ніж інші звуки цієї акустичної категорії. 
Можливо, це пояснюється тим, що така са-
кральна формула спрямована не на хворобу, 
а на людину, яка її викликала (“наслала”). А 
щоб не стати чаклунами (тими, що зналися з 
нечистим) і нікому не нашкодити, наші пред-
ки вкладали в слова менше злості та ненави-
сті, однак наповнювали їх звуковими параме-
трами, які асоціювались із чимось страшним, 
зловісним. Своєрідним підтвердженням цих 
висновків можуть слугувати й спостереження 
О. Журавльова, для якого символіка [ч] була 
менш негативною. 

У лікувально-магічних пратекстах від 
сухот постають містичні уявлення пращурів 
про боротьбу з хворобою як деструктивною 

стихією, що втручається в долю людей, руй-
нуючи врівноважений образ світу: Од сухот 
буду шептати, Господь буде мені помагати. 
Ви, сухоти колючі, і болючі, і тошнючі, 
і шляхові, і степові, і водяні, і пристріт-
ні, і з’їдені, і спиті, і подумані, і погадані, 
і приговорені! Я вас не зашіптую, я вас ви-
шіптую, я вас викликаю, я вас визиваю, я вас 
виганяю за димом, за вітром, за темні ліса 
ссилаю. Там вам і їсти, і пити, очерета і бо-
лота ломити, од народженого, хрещеного, 
молитвяного раба Божого [имя] [20, с. 72]; 
Ви, сухоти, сухотищі, чи ви подумані, чи ви 
погадані, чи ви стрічні, чи ви чоловічі, чи ви 
жіночі, чи ви парубочі, чи ви дівчачі, чи ви 
дитячі, чи ви які на світі! Ви, сухоти суху-
щі, болющі, палющі, розійдіться та підіть 
собі за полум’ям, як дим з димаря розліта-
ється і розкочується, то так і ви, сухоти, 
сухотищі, розійдіться <…> і дайте спочи-
вати младенцеві Івану! [20, с. 105].

Прагматичні властивості шиплячих особ-
ливо яскраво виявляються під час вказівки 
на ознаки хвороби (суху[шч’]і, болю[шч’]
і, палю[шч’]і) та відображені у звертанні до 
недуги – сухоти[шч’]і. О. Журавльов, під-
креслюючи зв’язок між звуком та змістом 
приголосних, наділяє [ш] та [ч] символічни-
ми враженнями: [ш]  грубий, “той, що від-
штовхує”, “злий”, “шершавий”; [ч] – “корот-
кий”, “шершавий” [6, с. 46–49]. Такі характе-
ристики цілком відповідають наміру чаклуна, 
якщо він використає  , [ш], [ч] у вер-
бальних конструкціях замовляння, щоб на-
слати на сухоти страх та захистити хворого, 
створивши модуляцією голосу навколо нього 
енергетично сильну захисну оболонку.

Особлива езотерична атмосфера була по-
трібною і для вигнання переполоху, що вини-
кав через велике нервове збудження від пере-
ляку: Переполох чоловічий, жіночий, парубо-
чий, дівочий, хлоп’ячий, товарячий, овечий, 
вовчий, заячий, перепелячий, гороб’ячий, 
ящеричний, гадючий, курячий, гусячий, ін-
дичий, лисичий – я тебе вишіптую, на тем-
ні луга одсилаю. Іди собі буйними вітрами у 
чисте поле [20, с. 62]. Переполох-переполо-
шище, страшний чоловіче! Батьків ти, ма-
терин, дідів, сестрин, шляховий, курячий, 
гусячий, собачий, волячий, жаб’ячий, пере-
пелячий, ящеричний, котячий! Переполох-
переполошище! Одсікаю тобі головище, й зу-
бище, і лапище, і хвостище, щоб ти червоної 
крові не пив, родженому серденька не в’ялив! 
Я тебе визиваю – із очей, із плечей, із рук, 
із ніг, із живота, із поперека! Розійдись за 
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димами, за вітрами од родженого, хрещено-
го, молитвяного младенця [20, с. 64].

Повторення [ч] у словах чоловічий, жі-
ночий, парубочий, дівочий, хлоп’ячий, това-
рячий, овечий, вовчий, заячий, перепелячий, 
гороб’ячий, ящеричний, гадючий, курячий, 
гусячий, індичий, лисичий створює особли-
вий магічний ритм. Чеканна інтонація (О. Жу-
равльов вважає [ч] коротким) відображає 
наполегливість в інтенціях знахаря вилити 
переполох з огляду на причини його виник-
нення. Ряд прикметників (курячий, собачий, 
жаб’ячий тощо) доповнюється словом яще-
ричний – діалектною формою з концентрова-
ною турбулентною акустикою (повтор сполу-
ки [шч]), чим ініційована конотаційна тональ-
ність тексту. У словесно-поетичних форму-
лах від переполоху ці складні акустичні кон-
струкції, зафіксовані літерою щ, найчастотні-
ші в лексемах з аугментативною семантикою 
(переполох-переполоши[шч]е, голови[шч]е, 
зуби[шч]е, лапи[шч]е, хвости[шч]е). Контр-
астуючи з лексемою, яка має пестливо-змен-
шувальне значення (демінутив серденько), 
вони використані для концентрації напру-
ження під час чарування, тому служать для 
моделювання “страхітливої” тональності тек-
сту 6, допомагаючи остаточно завершити 
процес вигнання хвороби та зцілення людини.

Українські замовляння – надбання дав-
ньої народної мудрості, архаїчної культур-
ної традиції – становлять інтерес не лише як 
історична пам’ятка, що проливає світло на 
формування національного світосприйняття 
й світорозуміння явищ об’єктивної дійснос-
ті, але є винятково важливим матеріалом для 
пізнання конотаційного потенціалу мовних 
одиниць – шиплячих [ж], [ч], [ш], , які за 
своїми акустичними ознаками є винятково 
виразними елементами консонантної систе-
ми, тому здатні формувати у свідомості слу-
хача звуковий візерунок з особливим конота-
ційним змістом. 
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appearance of the connotation by sibilant consonants 
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У статті висвітлено різні погляди лінгвіс-
тів на природу концепту, проаналізовано основні 
підходи до тлумачення аналізованої одиниці.

Ключові слова: концепт лінгвокогнітивний, 
концепт лінгвокультурний, ментальність, мен-
талітет, етнокультурна специфіка.

Н а сьогодні в широкій панорамі лінгвісти-
ки чільне місце посідає таке поняття, як 

“концепт”, поява в науковій літературі якого 
датується лише серединою ХХ століття. Про-
те ще 1928 р. С. О. Аскольдов своєю статтею 
“Концепт і слово” вербалізує цей термін, ро-
зуміючи під ним “мисленнєве утворення, ко-
тре замінює нам у процесі думки невизначену 
кількість предметів одного і того ж роду” [2, 
с. 267]. Зважаючи на те, що лінгвоконцепто-
логія – порівняно молода галузь мовознав-
ства, не дивуємося чималій кількості білих 
плям на її теренах. Зауважимо, що на сьо-
годні навіть не усталилася єдина думка щодо 
тлумачення об’єкту її дослідження, а саме – 
феномену “концепт”. Як стверджує А. С. На-
долинська, це можна пояснити “змішуванням 
або взаємозамінюванням близьких за значен-
ням понять або термінів” [12, с. 242]. Так, на 
позначення ментальних утворень є можливим 

цілий ряд синонімічних дефініцій: “архетип”, 
“ґештальт”, “культурема”, “лінгвокультуре-
ма”, “логоепістема”, “ментефакт”, “прото-
тип”, “символ”, “стереотип” тощо. Та все ж 
найбільш уживаним лишається термін “кон-
цепт”, природу якого ми і намагатимемось 
висвітлити в нашій розвідці. Реалізувати по-
ставлену мету спробуємо, виконавши низку 
завдань:

– виокремити основні постулати лінгво-
когнітивного та лінгвокультурологічного під-
ходів до тлумачення концептів;

 – виявити точки перетину взаємопроти-
лежних теорій лінгвокогнітологів та лінгво-
культурологів; 

– дослідити, чи кожне поняття можна 
трактувати як концепт.

Неодноразово наголошувалося, що кон-
цепт є універсальним вмістилищем знання, 
культури, психології, оцінки. Відповідно до 
того, який із перелічених факторів є для того 
чи того науковця пріоритетнішим, а який 
меншовартісним, коригується бачення і тлу-
мачення концепту. Так, на сьогодні устали-
лися два підходи щодо визначення цього фе-
номену: лінгвокогнітивний та лінгвокульту-
рологічний. Перший (лінгвокогнітивний) має 
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своїм підґрунтям праці А. П. Бабушкіна [3], 
С. А. Жаботинської, О. С. Кубрякової [11], 
З. Д. Попової [14], О. О. Селіванової [19], 
Й. А. Стерніна [15], вихідними позиціями при 
детермінації концепту яких є свідомість (пси-
хологія), знання (семантика). “Лінгвокогні-
тивний концепт, – як зазначає В. І. Карасик, – 
це напрямок від індивідуальної свідомості до 
культури, а лінгвокультурний – це напрямок 
від культури до індивідуальної свідомості” 
[19, с. 293].

Звернемо увагу, що другим положенням 
учений наголошує на первинності культур-
ного компонента як складника концепту. Ця 
суть лежить в основі лінгвокультурологічно-
го підходу, який відстоюють Н. Д. Арутюнова 
[1], С. Г. Воркачов [4, 5, 6, 7], В. І. Карасик [8], 
Д. С. Лихачов, В. А. Маслова, М. В. Пімено-
ва, Г. Г. Слишкін [20], Ю. С. Степанов [21, 22], 
В. Н. Телія. Зазначимо, що показником наяв-
ності ціннісного відношення є, як стверджу-
ють В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін, “застосу-
вання оцінних предикатів. Якщо про будь-
який феномен носії культури можуть сказати 
“це добре” (погано, цікаво, утомливо і т. ін.), 
цей феномен формує в даній культурі кон-
цепт” [9, с. 77]. Отже, концепт як лінгвокуль-
турологічна категорія становить культурно-
етичну, історико-культурологічну значущісь 
для носіїв мови, є ключовим словом культу-
ри, змістом національно-мовної свідомості, 
що характеризується тотожністю розуміння 
реципієнтами одного менталітету. Процес 
породження культури і концептів взаємообу-
мовлений: концепт відтворює культуру і сам 
породжується нею, тим самим забезпечуючи 
спадкоємність духовної культури етносу.

Варто завбачити, що незалежно від того, 
якого підходу (лінгвокогнітивного чи лінгво-
культурологічного) дотримується той чи той 
лінгвіст, він, як стверджує А. М. Приходько, 
“ніколи не зациклюється на якійсь одній влас-
тивості концепту. У кінцевому підсумку про-
відною ознакою останнього визнається певне 
ідеальне начало (знання, інформація, пси-
хіка, ментальність) – своєрідний енергетич-
ний ореол, що перекидає місток між мовою 
і національним світосприйняттям” [16, с. 49]. 
На органічній єдності “знання” і “(етно)куль-
тури” в детермінації  концепту наголошує і 
С. Г. Воркачов: “...концепт – це культурно 
маркований вербалізований смисл, представ-
лений у плані вираження цілим рядом своїх 
мовних реалізацій, що утворюють відповідну 
лексико-семантичну парадигму; одиниця ко-
лективного знання, що має мовне вираження і 

що відзначена етнокультурною специфікою” 
[4, с. 47–48]. Звідси зробимо висновок: будь-
яке лінгвокультурологічне дослідження є од-
ночасно і когнітивним. Про це наголошують 
В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін, стверджуючи, 
що “саме у свідомості відбувається взаємо-
дія мови і культури” [9, с. 76]. Отже, лінгво-
культурний концепт – синтетична одиниця 
комплексного вивчення мови, свідомості і 
культури. Більш детально висвітлимо це по-
ложення при подальшому аналізі структури 
концептів (звернемо увагу на співвіднесеність 
традиційних одиниць когнітивістики (фрейм, 
сценарій, скрипт і т. ін.) і лінгвокультурних 
концептів (н-д, використання сценарію для 
моделювання базового концепту української 
ментальності ВІЙНА), а також при розгляді 
таксономії аналізованих нами одиниць), що 
становить перспективу наших досліджень.

Таким чином, до основних ознак лінгво-
культурного концепту належать:

– гетерогенність (концепт – “багатомір-
не смислове утворення, у якому виділяються 
ціннісна, образна й поняттєва сторони” [8, 
с. 109], при чому цінність – центральний фор-
мант концепту, оскільки цей психо-менталь-
ний комплекс є осердям дослідження культу-
ри, в основі якої лежить саме ціннісний прин-
цип);

– багатознаковість (дискурсивність пред-
ставлення змісту, метафоричність, емотив-
ність, включеність імені концепту в лексичну 
систему мови);

– емоційність (“Концепти не тільки мис-
ляться, а й емоційно переживаються, будучи 
предметом симпатій та антипатій” [21, с. 4I]);

– семіотична щільність (наявність у пла-
ні вираження концепту синонімів, тематич-
них полів і рядів, приказок, літературних 
сюжетів, синонімічних символів, що “прямо 
пов’язане з релевантністю, важливістю цього 
концепту в очах лінгвокультурного соціуму, 
аксіологічною або теоретичною цінністю яви-
ща, відображеного в його змісті” [7, с. 12]);

– орієнтація на план вираження (тобто 
включення імені концепта в різноманітні асо-
ціативні зв’язки, “наявність специфічної мов-
ної метафорики” [7, с. 12]);

– віднесеність до одиниць ментальності/
менталітету (категорій, за допомогою яких 
описують національний (етнічний) характер). 
Зауважимо, що, не зважаючи на етимологіч-
ну дублетність цих понять, між ними все-таки 
існує відмінність: якщо ментальність є спосо-
бом бачення світу взагалі, то менталітет ста-
новить собою набір специфічних когнітив-
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них, емотивних і поведінкових стереотипів 
нації [5, с. 84–85]).

Варто також наголосити, що в сучас-
ній лінгвістиці питання, чи всі вербалізовані 
культурні поняття є концептами, залишаєть-
ся відкритим, оскільки існує широке і вузьке 
трактування цих психо-культуро-лінгвальних 
феноменів. Так, у вузькому розумінні кон-
цепти визначаються як семантичні утворен-
ня, що містяться за лексемами, які при пере-
кладі іншими мовами не мають однослівних 
еквівалентів [13, с. 85]. Широке розуміння 
концептів полягає у віднесеності до остан-
ніх будь-якого вербалізованого культурного 
смислу, який певною мірою, як висловився 
С. Г. Воркачов, “позначений етнічною специ-
фікою незалежно від її значимості (суттєвос-
ті-випадковості) для національного характе-
ру” [7, с. 24]. Учений наводить приклади таких 
лінгвоконцептів, як ДІМ, ГРОШІ, МУЗИКА, 
ГРОЗА, ЄВРОПА тощо, зазначаючи, що коли 
ретельно пошукати кілька мов для порів-
няння, то “семантика практично будь-якої 
лексичної одиниці виявиться етноспецифіч-
ною” [7, с. 24]. Це твердження є співзвучним 
із нашими переконаннями, що кожна така 
лексична одиниця, крім утілення універсаль-
ного коду, обов’язково виступає носієм се-
мантичних відтінків своєї корінної менталь-
ної сутності, яка в будь-якому разі накладає 
власний відбиток на розуміння представни-
ками одного етносу того чи того концепту. 
Тому поділяємо думку А. М. Приходька, що 
“визначення точного й несуперечливого так-
сономічного переліку концептів – завдання 
досить складне <…>, оскільки концептуаль-
на палітра мови – явище ідеальне, до якого 
навряд чи можна застосувати те, що в точних 
науках прийнято називати мірою. Якщо самі 
концепти матеріалізуються в мові, то методи-
ки їх аналізу важко піддаються формалізації, 
а тому будь-яке їх ранжування ще довго буде 
мати відбиток філологічного суб’єктивізму” 
[18, с. 281]. В. І. Кононенко вважає, що визна-
чальними для українця словами-поняттями 
є “земля”, “мати”, “хата”, “хліб”, “доля” [10, 
с. 64]. А. М. Приходько розширює коло ба-
зових концептів для української лінгвокуль-
турної спільноти, включаючи до їх складу 
“борщ”, “сало”, “галушки”, “узвар”, “горіл-
ка”, “хата”, “тополя”, “калина”, “гопак”, “пе-
респіви”, “козак”, “вишиванка”, “спідниця”, 
“вечорниці”, “бандура”, “рушник”, “писанка”, 
зазначаючи, що названі концепти “жодним 
чином не можуть претендувати на повноту, 
а багато в чому вони й спірні, проте зрозумі-
ло одне: те, що зачіпає струни душі, можна і 

треба каталогізувати задля пізнання етнічних 
цінностей того чи іншого народу” [17, с. 215]. 
На думку мовознавців, зміст подібних кон-
цептів можна дослідити шляхом урахуван-
ня вербальної репрезентації в етнотекстах 
різноманітних авторів, мовленні пересічних 
членів соціуму, а також – шляхом виведення 
етимону (етимологічної внутрішньої форми) 
ключових лексем, врахувавши архетипи ко-
лективного позасвідомого [19, с. 275–276].

Отже, базовим поняттям лінгвоконцеп-
тології є концепт, однозначне трактування 
якого у лінгвістиці поки що відсутнє. Склад-
ність та поліфункціональність цього поняття 
зумовлює наявність широкого розмаїття його 
тлумачень. У мовознавстві усталилися два 
підходи щодо трактування цієї ментально-
психонетичної сутності: лінгвокогнітивний, 
представники якого відстоюють первинність 
свідомості та знання (семантики),  досліджу-
ють співвідношення когнітивних процесів 
із семантичними для конструювання змісту 
концепту (А. П. Бабушкін, С. А. Жаботин-
ська, О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, О. О. Се-
ліванова, Й. А. Стернін) та лінгвокультуро-
логічний, де концепти постають складовими 
національної культури  і розглядаються як 
одиниці колективної свідомості, що перебу-
вають у тісному зв’язку з цінностями та на-
ціональними особливостями певної культу-
ри (В. І. Карасик, С. Г. Воркачов, Н. Д. Ару-
тюнова, Д. С. Лихачов, В. А. Маслова, 
М. В. Піменова, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов, 
В. Н. Телія). Однак зауважимо, що ці підходи 
досить тісно взаємообумовлені і будь-яке до-
слідження в руслі лінгвокультурологічного 
підходу є одночасно і лінгвокогнітивним до-
слідженням. Тому концепт, на нашу думку, є 
таким собі “гібридом” лексико-семантичної 
парадигми і етнокультурної специфіки. Кож-
не подібне утворення обов’язково виступає 
носієм семантичних відтінків своєї корінної 
ментальної сутності, яка в будь-якому разі 
накладає власний відбиток на його розумін-
ня представниками одного етносу. Тому до 
концептів, у тому числі до базових, ми від-
носимо будь-який вербалізований культур-
ний смисл, який певною мірою, як висловився 
С. Г. Воркачов, “позначений етнічною специ-
фікою”. Кількість таких смислів точно визна-
чити, вважаємо, неможливо, оскільки базо-
вим концептом кожної окремо взятої народ-
ності є культурно значима психо-ментальна 
дискретна одиниця, що позначає важливі для 
менталітету певного етнічного континуму 
поняття, склад яких може збігатися в різних 
мовах, але різниться способами їх вербаліза-
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ції. Наприклад, ЩАСТЯ, ЖІНКА, ЛЮБОВ, 
ВІЙНА і т. ін, у дослідженні яких убачаємо 
перспективу подальших розвідок.
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Статтю присвячено аналізу особливостей 
структури гіперконцепту МИСТЕЦТВО та 
специфіці його лексичної репрезентації у світ-
ській бесіді як мовленнєвому жанрі  світського 
дискурсу. 

Ключові слова: дискурс, світський дискурс, 
мовний жанр, світська бесіда, концепт.

Д іалектичний зв’язок між дискурсом та 
концептами полягає в тому, що будь-

який дискурс “концентрується навколо пев-
них концептів”, а отже, моделює власний кон-
цептуальний простір. Кожен дискурс здатний 
утворювати свою власну концептосистему, 
яка складається з конфігурацій типологічно 
різних ментальних одиниць [8, с. 102]. Ког-
нітивний підхід у лінгвістиці (див. роботи 
С. Г. Воркачева [2], В. З. Дем’янкова [3], В. І. Ка-
расика [4, 5], О. С. Кубрякової [6], З. Д. Попо-
вої [9], А. М. Приходька [10], И. А. Стернина 
[9] тощо) передбачає дослідження менталь-
них структур певного дискурсу, у тому числі 
світського, які й будуть лежати в основі його 
концептуального простору.

Актуальність розвідки зумовлена відсут-
ністю аналізу ціннісної парадигми світських 
інтерактантів, репрезентованої на рівні ба-
зових концептів. Таку ситуацію спостерігає-
мо на тлі посилення інтересу дослідників до 
розгляду дискурсу в когнітивному аспекті з 
обов’язковим аналізом концептів. Концеп-
туальні основи світського дискурсу не були 
об’єктом окремої розвідки ні в україністиці, 
ні в русистиці. 

Мета статті – здійснення реконструкції 
гіперконцепту МИСТЕЦТВО, окреслення та 
аналіз засобів його вербалізації у світській 
бесіді як жанрі світського дискурсу. Мета 
передбачає виконання таких завдань: про-
аналізувати трирівневу структуру гіперкон-
цепту МИСТЕЦТВО; виявити основні вер-
балізатори гіперконцепту та мезаконцептів 
(ЛІТЕРАТУРА, КІНО, МУЗИКА, ТЕАТР); 
окреслити формально-функціональний теза-
урус, що репрезентує концепт МИСТЕЦТВО. 
Аналіз включає конструювання своєрідної 

когнітивної моделі світського дискурсу як 
абстрактного утворення із ментальних знань, 
обмеженого світською сферою комунікації, 
у якому реалізуються інтенційні установки 
інтерактантів. До основних компонентів мо-
делі світського дискурсу відносимо ключові 
концепти, серед який виділяємо гіперконцепт 
МИСТЕЦТВО. Як і будь-який інший, кон-
цепт МИСТЕЦТВО має трирівневу структу-
ру: ціннісну, поняттєву та образну складову. 
Для аналізу обираємо схему, запропоновану 
А. М. Приходьком: понятійний субстрат, пер-
цептивно-образний адстрат та валоративний 
епістрат [10, с. 78]. 

Понятійний субстрат гіперконцепту ви-
значається за допомогою лексикографічних 
джерел. У словниковому реєстрі зафіксовано 
основні тлумачення досліджуваної номінації: 
1) творче відображення дійсності в художніх 
образах, творча художня діяльність, сфера 
творчої художньої діяльності; 2) досконале 
вміння в якійсь справі, галузі; майстерність 
[1, с. 719]. 

Перцептивно-образний адстрат не підля-
гає безпосередній лінгвалізації, його основу 
складають лексеми, що позначають поняття, 
поєднані причиново-наслідковими зв’язками. 
Вони формуються на основі знань, уявлень, 
системи образів та асоціацій, безпосередньо 
пов’язаних із денотатом [10, с. 57]. До складу 
перцептивно-образної парадигми відносять 
лексичні одиниці, що перебувають у синоні-
мічних, антонімічних, омонімічних відношен-
нях з лексемою мистецтво, а також мають 
спільні тематичні, значеннєві та інші ознаки. 
Наприклад: “… але з другого боку,  й звужує 
його, відтинаючи міщанські елементи ро-
бітництва, які треба визнати за чималі, хоч 
би на підставі зацікавлення  красним пись-
менством” (В. Підмогильний). Синоніміч-
ну парадигму гіперконцепту МИСТЕЦТВО 
складають лексеми: штука, заст. штуч-
ність, майстерність [7, с. 778]. Ці одиниці 
належать до зони ближньої периферії і ви-
ступають планом вираження первинних асоціа-
цій, що виникають у свідомості світських інтерак-
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тантів. Номінації валоративно-ціннісного ад-
страту належать до зони дальньої периферії. 

Валоративно-ціннісний епістрат концеп-
ту може актуалізуватися через позитивні й 
негативні атрибути його імені та суб’єктів. 
Комунікативна ситуація світського спілку-
вання виключає все, що може спричинити 
вербальний конфлікт. Удаючись до тактик 
уникання (подолання) комунікативних кон-
фліктів, світські інтерактанти свідомо табу-
юють марковану лексику, передовсім слова 
з негативною конотацією. Однак апеляція 
до них не виключається. Саме тому можемо 
говорити про актуалізацію валоративно-цін-
нісного епістрату концепту МИСТЕЦТВО в 
межах кореляції позитивна – негативна оцін-
ка мистецтва. На мовному рівні це представ-
лено як лексемами, так і їх сполуками: нове, 
прогресивне, чаруюче, мистецтво, нікчемне, 
неактуальне, заангажоване; необхідність, 
розуміння, насолода мистецтвом, потяг 
до мистецтва, заперечення, несприйняття 
мистецтва тощо (“Певна частина митців 
дійшла вже до розуміння нікчемності мис-
тецтва в наш час і підносить гасло звести 
його до ролі спорту”, “…якраз і мусить ви-
значатися високим щаблем духовної органі-
зованості, який виключає потребу мисте-
цтва”, “Бо мистецтво для людини вищої ор-

ганізації є такий самий анахронізм, як і во-
рожіння на кавній гущі” (В. Підмогильний); 
“Цензура, лінія партії в мистецтві...” 
(Г. Легка), “Ми могли б поговорити і про най-
вищий вияв нашого мистецтва” (Р. Іваничук).

Функцію провідних вербалізаторів гіпер-
концепту МИСТЕЦТВО виконують іменни-
ки, що формують осердя його смислу і вжи-
ваються як на позначення прямої номінації 
мистецтво, так і основних його видів (меза-
концептів) – літератури, кіно, театру, музики. 
Останні імпліковані в гіперконцепті МИСТЕ-
ЦТВО і є його складниками. У ході аналізу 
зразків світської комунікації виявлено пряму 
номінацію досліджуваного нами концепту: “І 
мені дуже приємно відзначити,  що в середи-
ні самого мистецтва народжується його 
заперечення” (В. Підмогильний); “А, ворог 
мистецтва, ви любите музику!” (В. Під-
могильний), “Я, наприклад, ще хочу досягти 
чогось у мистецтві” (І. Хомич). 

Мезоконцепти КІНО, ЛІТЕРАТУРА, 
ТЕАТР, МУЗИКА перебувають між собою у 
відношеннях координації. Кожен із них пе-
редбачає набір певних катаконцептів, а саме 
ФІЛЬМ, ВІРШ, НАПРЯМ, КРИТИК, СЦЕ-
НА, ГРА, ВИСТАВА, МЕЛОДІЯ, ПІСНЯ, 
РИТМ тощо. Структуру зауважених меза-
концептів представлено в таблиці. 

Ìîâîçíàâñòâî

Таблиця

Структура мезоконцептів КІНО, ЛІТЕРАТУРА, ТЕАТР, МУЗИКА 
у світському дискурсі

Концепт Понятійний субстрат 
концепту

Перцептивно-
образний адстрат 

концепту

Валоративний епістрат 
концепту

ЛІТЕРАТУРА 1) уся сукупність наукових, 
художніх та ін. творів того чи 
того народу, періоду чи всього 
людства; 
2) вид мистецтва, що зображує 
життя, створює художні 
образи за допомогою слова; 
3) сукупність друкованих 
творів із певної галузі знань, 
певного питання.

“… але з другого 
боку, й звужує  
його, відтинаючи 
міщанські  елементи 
робітництва, які 
треба визнати 
за чималі, хоч 
би на підставі 
зацікавлення 
красним 
письменством” 

(В. Підмогильний).

“Це мій найкращий 
вірш” 

(Ю. Андрухович); 

 “Можливо, що я не 
намагатимусь всидіти 
на теплих подушках 
заялозеної лірики” 

(М. Бажан).

КІНО 1) кінематографія, 
кіномистецтво; 
2) твір кінематографії, 
призначений для показування 
на екрані; 
3) те саме, що кінотеатр.

“Це – не ті зірки, 
не той 
кінематограф” 

(Г. Легка).

“Да, хороший 
сценарий!, “Оцей 
сценарій – це вірний 
успіх!”, “Цікава роль, 
перспективний фільм”

(Г. Легка).
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Залежно від смислового навантаження 
варіюється лексеми-репрезентатори. У про-
аналізованих зразках світських бесід ви-
окремлено типи лексичних одиниць, які ви-
користовуються при називанні зауважених 
видів мистецтва. Так, серед вербалізаторів 
мезаконцепту ЛІТЕРАТУРА виділяємо кіль-
ка семантичних груп: 

1) лексеми на позначення авторів літера-
турних творів різних жанрів, а також інших 
суб’єктів літературного процесу (формаль-
ний тезаурус): “Кого ви найбільше любите з 
українських поетів?” (В. Домонтович); “Не 
можу похвалитись, що автор цей мені відо-
мий” (В. Підмогильний); “Ви, виявляється, 
поет і містифікатор”, “Як бачите, намага-
ється стати письменником”,  “Перекладач 
Шекспіра” (І. Роздобудько); “Поему нашої 
поетеси?”, “Чого вас та  заїдають крити-
ки?” (В. Винниченко); 

2) лексеми на позначення літературних 
творів (формальний тезаурус): “Вони тільки 
віршами говорять” (В. Домонтович); “Са-
мовар чи сонет?”, “Просто я люблю добрий 
вірш” (М. Бажан); “Чи ви любите поезію?”, 
“Це повість у новелах”, “Це верлібр” 
(Ю. Андрухович); 

3) лексеми, що називають процеси, яви-
ща та поняття, прямо чи опосередковано 
пов’язані з літературою (функціональний 
тезаурус): “Крім своїх віршів, ні одного не 
читаю” (М. Бажан); “Ах, ці письменники 
надзвичайно нудно пишуть”, “І він цікаво, 
на вашу думку, пише?” (В. Підмогильний); 
“Читаєте радо?” (О. Кобилянська); “По-
етеса сьогодні хоче читати для вибраних” 
(В. Винниченко); “То це не ви деклямували 
там Рілького?”, “Ні, то був не я, бо Рілько-
го я напам’ять не знаю” (Ю. Андрухович); 
“А чи скоро вийде у світ остання книжка 
трилогії Семена Ковтуна?” (І. Роздобудь-
ко); “… нам годилося б розповідати про якісь 
цікаві пригоди, про любовні пригоди, на зра-
зок як у збірці одного, якщо не помиляюсь, 
іспанського давнього автора, під назвою... 
здається, “Камертон”... чи щось подібне...” 
(В. Підмогильний). 

Вступаючи в синтагматичні відношення 
з іншими лексичними одиницями, деякі сло-
ва утворюють словосполучення: література 
для душі, мистецтво слова, люблю читати, 
красне письменство. У таких сполуках поси-
люється валоративний епістрат. 

Відповідно до понятійного субстрату ме-
законцепту КІНО виділяємо кілька груп лек-
сем-репрезентаторів:  

Продовження таблиці

ТЕАТР 1) вид мистецтва, що відображає 
життя в сценічній дії, яку 
виконують актори перед глядачем; 
2) установа, організація, що 
здійснює сценічні вистави певним 
колективом артистів; 
3) приміщення, будинок, у якому 
відбуваються вистави; 
4) заст. вистава, спектакль;
5) місце, де відбувалися значні події 
(воєнні дії тощо); 
6) сукупність драматичних творів 
того чи того автора, жанру тощо.

“Усе людське 
життя – театр…” 

(І. Хомич).

“Наш театр – 
найкращий” 

(І. Роздобудько).

МУЗИКА 1) мистецтво, що відображає 
дійсність у звукових образах, твори 
такого мистецтва, сукупність їх; 
2) інструментальний вид 
цього мистецтва на відміну від 
вокального; 
3) гармонійне звучання чого-
небудь; 
4) та саме, що оркестр; 
5) розм. про складну, тривалу 
справу, марудне заняття тощо.

“Зараз буде жива 
музика” 

(І. Роздобудько); 

“Це була твоя 
лебедина пісня, 
старий” 

(Ю. Андрухович).

“Дивіться, 
вже музиканти 
вилазять”,
“… тепер заведуть 
свою рогульську 
музику, аж ми 
не зможемо 
побалакати” 

(Ю. Андрухович); 

“Вони гарно 
грають!” 

 (І. Роздобудько).
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1) лексеми на позначення імені меза-
концепту (формальний тезаурус): “Я ще в 
дитинстві схибнувся на ґрунті кіно” 
(Г. Легка), “У тому, що це… це не кіно” 
(І. Роздобудько);

2) лексеми-номінанти суб’єктів, задіяних 
у процесі кіновиробництва (формальний те-
заурус): “Але ідеал кіноактора для мене – це 
Жерар Филип. Оце – актор!”, “Причім усе, 
аж до смаків глядачів та уявлень режисе-
рів”, “Или, какой необходимо иметь та-
лант, как нужно выбирать роли, чтобы 
стать настоящей кинозвездой?”, “Це – 
не ті зірки, і вже не той кінематограф” 
(Г. Легка), “Звісно, гримерам довелося до-
бряче потрудитись…” (І. Роздобудько);

 4) лексеми на позначення художнього 
твору кіномистецтва, а також предметів, явищ 
та процесів, безпосередньо з ним пов’язаних 
(функціональний тезаурус): “італійське кіно 
зараз переживає кризу...”, “Піти до кіно-
театру, щоб подивитись спецефекти, 
він такого не розуміє” (Г. Легка); “У нас 
не було ані чіткого сценарію, ані акторів, 
котрі б змогли втілити наш задум”, “Так, 
проводився досить серйозний кастинг на 
двох перших діючих осіб” (І. Роздобудько); 

5) слова, що використовуються для нази-
вання Голівуду як світового центру кіноінду-
стрії (функціональний тезаурус): “Голівуд-
ська продукція вже давно тисне європейську, 
хоча Голівуд теж зараз не той…” (Г. Легка).

Відповідно до понятійного субстрату ви-
діляємо кілька груп лексем-репрезентаторів 
мезаконцепту МУЗИКА: 

1) лексеми на позначення словесно-му-
зичного твору, призначеного для співу (фор-
мальний тезаурус): “А все-таки мусили бути 
якісь підстави для легенд, дум і пісень” 
(Р. Іваничук); “Або от пісенька є…”, “Іно-
ді я співаю цієї пісні” (В. Підмогильний); 

2) лексеми на позначення дій, пов’язаних 
з музикою у всіх її проявах (функціональ-
ний тезаурус): “Я не хочу, щоб моя музика 
вам заважала, я більше не гратиму”, “Вони 
гарно грають!” (В. Домонтович); “Міста, 
в якому співають «Моя дівчинко печальна, 
моя доле золота...»”, “Я подумала, що там, 
звідки я приїхала, вже немає таких простих 
кав’ярень, де ось так можна потанцювати, 
замовивши лише склянку пива” (І. Роздо-
будько); “Зараз мій син Марк, студент Ві-
денської консерваторії, зіграє для вас… Що 
ти будеш грати, Марку?”, “Марку, потан-
цюй зі мною, будь ласка!” (Н. Уварова);  

3) лексеми на позначення суб’єктів та 
предметів дійсності, прямо пов’язаних із се-

мантикою концепту (функціональний те-
заурус): “Тобі сподобалась мелодія, яку я 
грав?”, “О, це ж моя улюблена мелодія!” 
(Н. Уварова), “Скільки у вас нот!” (В. До-
монтович); “Грає на фортеп’яні, від неї й 
дістаю я завсігди різні часописи до читан-
ня”, “Вона ще торкнулась клявішів піяні-
на і прислухалась до різноголосих звуків” 
(О. Кобилянська).

Деякі із зауважених лексем вступають у 
синтагматичні відношення з іншими, утворю-
ючи словосполучення музика серця, мелодія 
душі, чудесно граєте, люблю музику, які ви-
ражають посилений валоративний епістрат.

Об’єктивація мезаконцепту ТЕАТР від-
бувається через послуговування лексемами, 
класифікованими відповідно до значення на 
групи: 

1) номінації “виду мистецтва, що відобра-
жає життя у сценічній дії, яку виконують ак-
тори перед глядачами” [1, с. 1435] (формаль-
ний тезаурус): “Та, на якій побудований те-
атр?” (І. Хомич), “Я недавно бачив їх обох у 
виставі “Життя людини” Андрєєва, ставив 
Павліковський у Новому театрі”, “Ви мені 
скажіть, шановна Клеопатро Микитівно, 
чому в наших театрах не грають Шекспі-
ра?” (І. Роздобудько); 

2) найменування суб’єктів, пов’язаних із 
концептом за значенням (функціональний 
тезаурус): “Все, що змогла зрозуміти, – ви-
става на сучасний мотив, хтось свариться, 
хтось кохається, зрештою, когось убива-
ють, на передній план вийшов один із голов-
них героїв, і сказав, що життя – це дуже 
крихка річ” (І. Хомич); 

3) лексеми на позначення подій, явищ, 
об’єктів та предметів, прямо чи опосеред-
ковано пов’язаних із семантикою концепту 
(функціональний тезаурус): “А ви впевнені, 
що відразу по закінченню прем’єри він спус-
титься у Богом забуту улюблену кімнат-
ку?”, “Може, подивимося виставу?” (І. Хо-
мич), “Дякую вам, пане Казиміре, я буду зна-
ти нарешті, як трактувати свою роль…”,  
“У Метерлінка є п’єса «Сліпі»”; “Ех, 
якби вона захотіла зіграти зі мною Анну в 
«Украденому щасті» Франка: ми готуємо 
спектакль у театрі львівського «Сокола»” 
(Р. Іваничук);

4) лексеми на позначення дій (функціо-
нальний тезаурус): “О Боже, вистава здава-
лася безкінечною”, “Прем’єра вже почала-
ся” (І. Хомич), ”Панове, ми нині подивили-
ся знамениту виставу п’єси пана Каспрови-
ча, в якій так блискуче зіграла пані Ванда”, 
“Я граю Задорожнього” (Р. Іваничук). 
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Серед зафіксованих зразків є випадки 
різновиду метонімії – антономазії, замість 
апелятиву “театр” актанти використовують 
власну назву “Оперний”: “Ми сьогодні ще в 
Оперний…”, “Ви ніколи не були під Опер-
нім?” (І. Хомич).

Підсумовуючи, зауважимо, що одним з 
основних концептів світського дискурсу є 
МИСТЕЦТВО. КІНО, ЛІТЕРАТУРУ, ТЕАТР 
та МУЗИКУ кваліфікуємо мезаконцептами, 
ФІЛЬМ, ВІРШ, НАПРЯМ, КРИТИК, СЦЕ-
НА, ГРА, ВИСТАВА, МЕЛОДІЯ, ПІСНЯ, 
РИТМ тощо – катаконцептами. Усі вони пе-
ребувають у відношеннях координації між 
собою та входять до складу гіперконцепту 
МИСТЕЦТВО. Їх перелік не є остаточним. За 
результатами аналізу робимо висновок, що у 
функції провідних вербалізаторів гіперкон-
цепту МИСТЕЦТВО та мезаконцептів  ЛІТЕ-
РАТУРА, КІНО, МУЗИКА, ТЕАТР – іменни-
ки й дієслова, що вживаються на позначення 
прямих номінацій концептів, а також подій, 
явищ, об’єктів, суб’єктів та предметів, прямо 
чи опосередковано пов’язаних із семантикою 
досліджуваних концептів. Групування цих 
лексем за значенням репрезентує формаль-
но-функціональний тезаурус світського дис-
курсу. Запропонована модель аналізу може 
бути використана для характеристики інших 
ключових концептів світської бесіди. У перс-
пективі плануємо дослідження структури та 
способів їх лінгвалізації.
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Пропоновану статтю присвячено аналізу 
префіксально-прийменникової кореляції як ак-
туалізаторові семантики речення “напрям руху 
з меж локативного орієнтира”. Особливу увагу 
зосереджено на валентній організації синтак-
сичної структури, на безпосередньому  та опо-
середкованому вияві в ній узгодження префікса 
й прийменника. Установлено моделі й субмоделі 
префіксально-прийменникової кореляції, описа-
но їхні значення.

Ключові слова: дієслівний предикат, пре-
фіксально-прийменникова кореляція, безпосеред-
ній / опосередкований вияв префіксально-при-
йменникової кореляції, локативні відношення, 
локативний орієнтир.

Проблема семантичного зв’язку між пре-
фіксами й прийменниками викликала стій-
кий інтерес у мовознавців упродовж кількох 
століть. Її розв’язували в різних аспектах: 
синтаксичному (В. В. Виноградов, В. Г. Вой-
цехівська, Н. П. Гальона, Г. О. Золотова, 
М. Д. Лєсник, О. М. Пєшковський, М. М. Про-
копович, О. С. Скоблікова та ін.), семантичному 
(Ю. Д. Апресян, Л. В. Ємельянова, Ю. П. Кня-
зєв), семантико-синтаксичному (І. Р. Ви-
хованець, М. І. Степаненко), когнітивному 
(В. О. Плунгян, Л. Ферм). Усі дослідники од-
ностайні в тому, що префіксально-приймен-
никова кореляція функціонує в реченні як 
комплексний засіб вираження найрізнома-
нітніших відтінків просторового плану зміс-
ту. Метою пропонованої розвідки є вивчення 

специфіки актуалізації префіксально-при-
йменниковою кореляцією семантики “напрям 
руху з меж локативного орієнтира”.

На формування плану змісту речення 
“напрям руху з меж локативного орієнтира” 
впливають різні чинники. Це, зокрема, функ-
ціонування в ролі предиката дієслів руху, пе-
реміщення, каузально-моторної дії, префік-
сально-прийменникова кореляція, особливе 
лексико-семантичне заповнення правобічної 
позиції.

Щодо останньої, то її обіймають імен-
ники з ядерною семою “внутрішній простір”. 
Це лексеми – назви 1) закритого тривимір-
ного простору (житлових, господарських 
будівель, споруд і їхніх частин, приміщень 
адміністративного, побутового, соціального, 
культурного, освітнього або будь-якого ін-
шого призначення), 2) відкритих, проте обме-
жених просторів (населених пунктів та їхніх 
частин, держав, функційних територій, місць 
громадського користування та відпочин-
ку, невеликих відкритих місцевостей тощо), 
3) конкретних об’ємних предметів, здатних 
уміщувати певну кількість чогось, 4) різнома-
нітних середовищ, 5) органів та частин орга-
нізму людини або тварини: ...Мілена наосліп 
вичовгалася з кабінету й щільно примкнула 
за собою двері (О. Забужко); З поля приле-
тіла золотиста іволга (М. Сингаївський); 
Хлопчик-поводир витягнув з полотняної 
торби коштовний магнітофон “Кварк” 
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чернівецького виробництва, підвів шнур до 
електричної розетки в хаті й увімкнув мі-
нусову фонограму (В. Кожелянко); Волин ви-
пірнув із води, вмить був на березі (Ю. По-
кальчук); Із серця вирви сумнів потай, неначе 
заржавілий цвях (Д. Павличко). У ролі адвер-
біального поширювача виступають метоніміч-
ні номени, утворені на основі відношення між 
найменуванням конкретних предметів, що мо-
жуть бути тарою, та назвою наповнювачів, а 
також лексичні одиниці на зразок полювання, 
робота, урок тощо, які позначають локатив-
но-процесуальні реалії, синсемантичні лексе-
ми із загальнопросторовим значенням край, 
країна, сторона й т. ін.: Не сказавши нікому 
й слова, Мотря вхопила півня за ногу, витя-
гла з борщу та й дала драла з хати (І. Нечуй-
Левицький); Ти прийшла з роботи – та в га-
мак, а в мене в попереці аж гуде! (О. Коломі-
єць); Серце розкриває обійми і тим розлогим 
нивам, що, порвавши кайдани, збудились до 
нового життя, і тим дітям повітря – віль-
ним птахам, що з далеких країв прилетіли 
до нас у гості... (М. Коцюбинський). 

Найвищу функційну активність вияв-
ляють речення з префіксально-прийменни-
ковою кореляцією pref↔prep[з / зі / із]. Із 
прийменником з / зі / із корелює здебільшого 
префікс ви-, утворюючи безпосередній різ-
новид префіксально-прийменникового узго-
дження: По хвилі [звірок] вискочив знову на 
дерево, вмостився зручно на гілці навпочіп-
ки, сів, як татарин, ще й в строкатім хала-
тику, – виштовхнув з рота горішок і почав 
його пильно розглядати, тримаючи передні-
ми лапками (І. Багряний); А тим часом із 
діброви / Козак виїжджає ;/ Під ним коник 
вороненький / Насилу ступає (Т. Шевченко); 
Скирда деякий час стоїть, немов роздумує, а 
потім бере кухоль і виходить з хати (О. Ко-
ломієць); Він поважно витягає з портсигара 
жовту елегантну сигару й одкушує кінчик, 
плюючись і витираючи масні, спухлі, за-
надто червоні губи (В. Винниченко). Цей 
префікс не має однойменного відповідного 
прийменника й утворює співвідносну пару з 
прийменником з / зі / із, оскільки між ними 
“існує повна смислова відповідність”, що по-
лягає у вираженні “одного напряму руху 
– зсередини назовні” [3, с. 61]. Не зважаю-
чи на різнофонемну організацію, кореляцію 
pref[ви-]  prep[з / зі / із] слід прирівнювати 
до повного безпосереднього різновиду. 

Поряд із префіксом ви- в структурі діє-
слів-предикатів спорадично зафіксовано 
й інші форманти – носії аблативної семан-

тики, які утворюють із ним безпосередній 
тип кореляції. Вони беруть активну участь у 
формуванні загальної семантики речення й 
конкретних її диференційних значень. Так, 
префіксально-прийменникова кореляція pref 
[роз-/розі-] ↔ prep[з / зі / із] уносить до пла-
ну змісту речення відтінок “напрям руху з од-
нієї точки в різні боки”, pref[з-/зі-/зо-/із-/
ізі-/с-/іс-] ↔ prep[з / зі / із] – відтінок “на-
прям руху з різних точок в одну точку”, пор.:  
Розносився з ями над табором тихий чу-
мацький реквієм (О. Довженко); Цілий день і 
країна нудилась: З чорних хмар розливалися 
струмні по ній, / З чорних вій моїх сльози ко-
тились (О. Олесь) і  Односельці, що збіглися 
з сусідніх дворів, голіруч ловити кота побо-
ялися – накинули сітку  (Зоря Полтавщини, 
15 лютого 2009); З приморських степів, із 
Криму і навіть з далекої Кубані з’їжджалися 
сюди наймачі (О. Гончар). Зауважимо, що 
в реченнях із префіксально-прийменнико-
вою кореляцією pref[з-/зі-/зо-/із-/ізі-/с-/
іс-] ↔ prep[з / зі / із] префікс та приймен-
ник не лише вказують на ідентичні локативні 
відношення, але й мають формальну тотож-
ність. Однак повній безпосередній кореляції 
не характерна висока продуктивність щодо 
вираження змісту “напрям руху з меж лока-
тивного орієнтира”. Таке явище пов’язане зі 
спеціалізацією префікса з-/зі-/зо-/із-/ізі-/с-/
іс-, який є носієм семи “рух із поверхні чого-
небудь”, а “співвідносний із ним локатив ви-
ражає значення вихідного пункту руху, що 
локалізується на поверхні просторового орі-
єнтира, та напрямку руху – вгору або вниз 
щодо поверхні просторового орієнтира” [2, 
с. 167]. Отже, синтаксичні конструкції з пов-
ною безпосередньою кореляцією регулярно 
репрезентують семантику “напрям руху з по-
верхні локативного орієнтира, що знаходить-
ся на вертикальній осі: рух згори вниз або 
рух знизу вгору”: Вишневий вітер / Вишне-
вий цвіт / З вишневих віт / Вишневий вітер 
/ Звіває з віт (І. Драч); Волин слухняно зліз 
з дерева і подався на галявину (Ю. Покаль-
чук); З берегів збігають явори, / Мов хребет 
коня, блискоче нива (Д. Павличко); ...[Ганну-
ся] на півдорозі зіскочила з воза (О. Забуж-
ко). Маркером плану змісту “напрям руху з 
меж локативного орієнтира” в реченнях із 
кореляцією pref[з-/зі-/зо-/із-/ізі-/с-/іс-] ↔ 
prep[з / зі / із] виступає іменник, визначаль-
ними семами якого є “внутрішній простір” або 
“речовинність”: Висхла, старомодна, напру-
жено-велична постать, трудно спираючись 
на палицю з срібним гострим наконечником, 
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помалу підводиться і сходить із авто (В. Ви-
нниченко); Марко скочив з машини і швидко 
підійшов до людей, які весело придивлялись 
до того темного клубочіння, що до цієї миті 
звалось тюрмою (М. Стельмах); З гущавини 
звисає тарзанка (В. Діброва); ...потім знову 
зринув її [дівчини] голос, як з каламутної 
води, ніби вторячи дитячому ячінню, але 
вже тихше (І. Багряний).

Щодо префікса від-/віді-/од-/оді-, то 
він корелює з прийменником з / зі / із лише 
в тому разі, коли входить до складу дієслова 
зі значенням “доставляти” або “відправляти-
ся”: Коли стався чорнобильський вибух, його 
[хірурга] хотіли відвезти з Києва до Оде-
си (Ваше здоров’я, 17–23.03.2009); Коли ми 
від’їздили з Києва, то [князі] вже збиралися 
[в похід] (В. Малик).

Безпосередню префіксально-прийменни-
кову кореляцію з прийменником з / зі / із 
утворює префікс пере-, що зорієнтований на 
реалізацію лативно-аблативних відношень і 
містить указівку на “завершення переміщен-
ня суб’єкта / об’єкта з однієї точки в іншу з 
метою змінити місце свого перебування”: 
...[Оксана] виглядає, чи не їде [Ярема] / З бо-
ярами в гості – / Перевезти із келії в хату на 
помості (Т. Шевченко); Микола Вороний пе-
реїхав з Варшави до Львова (Високий замок, 
3 червня 2010); ...Іван перебрався з села до 
міста, купив собі каменицю, оженився – вже 
жінку попід руку водить (Українські народні 
казки).

Лативні префікси, перебуваючи в тісно-
му взаємозв’язку з прийменником з / зі / із, 
утворюють із ним опосередкований тип ко-
реляції. Продуктивністю наділена кореляція 
pref[при-]  prep[з / зі / із]: префікс при- ін-
формує про подолання певної відстані для 
переміщення з початкової точки руху в кін-
цеву, тому семантично узгоджується з при-
йменником з / зі / із: [Столяр] Приносить з 
комори глечик (Є. Гуцало); Батько приїхав з 
Туреччини в Україну (Ю. Покальчук); Бать-
ко, траплялось, поводився дивно, ніби чувся 
винуватим і хотів якось свою вину направи-
ти, – раз, приміром, привіз Ганнусі з ярмар-
ку шовкових бинд (О. Забужко); Гунни ...при-
йшли з неіснуючих пустинь і пішли в неісну-
ючі ліси (Ю. Андрухович). 

Кореляція pref[в-/вві-/ві-/у-/уві-]  prep 
[з / зі / із] пов’язана із вказівкою на те, що 
початкова точка руху розташована безпо-
середньо біля кінцевої: Задоволений зі свого 
дипломатичного маневру, Макар Іванович 
заклеював лист, коли з другої хати, як бом-

ба, влетів його чотирилітній синок (М. Ко-
цюбинський); ...з уст вливається в уста єди-
не – Білорусь і Колас (М. Сингаївський); Тим 
часом увійшов з сіней хазяїн (Б. Грінченко). У 
формуванні цього диференційного значення 
бере участь префікс  в-/вві-/ві-/у-/уві-, який, 
здебільшого сполучаючись із дієсловами 
руху, не імплікує семи “подолання суб’єктом 
відстані для переміщення в кінцевий пункт 
руху”. Варто звернути увагу, що цей тип ко-
реляції функціонує тоді, коли 1) приміщення, 
куди потрапляє суб’єкт при переміщенні, є 
закритим, 2) спостерігач перебуває в межах 
кінцевої точки, 3) для мовця виступає важ-
ливою вказівка на початковий пункт руху, а 
кінцевий пункт руху або ж відомий, або ж не 
суттєвий [4, с. 70].

Подеколи в опосередковане узгодження 
з прийменником з / зі / із вступають префікси 
над-/наді-/надо- та під-/піді-/підо-. Речення, 
що мають у своєму складі модель кореляції 
pref[над-/наді-/надо-]  prep[з / зі / із], по-
відомляють про напрям руху з меж локатив-
ного орієнтира кількох суб’єктів: З гімназії, 
де вчився Сашко, також надходили один за 
одним юнаки (Ю. Покальчук); ...дерева на-
дійдуть із лісу (О. Забужко). Кореляція 
pref[під-/піді-/підо-]  prep[з / зі / із] влас-
тива реченням, у яких ідеться про початковий 
пункт руху, однак важливою із семантично-
го погляду виступає й кінцева точка руху, що 
локалізується біля об’єкта: ...до труни з кле-
нового безсмертя / Шекспір підходить з гли-
бини століть (І. Драч); ...[вельможа] з рукава 
й підсуне йому [хабар] нишком (І. Багряний). 

На крайній функційній периферії пе-
ребувають синтаксичні структури з пре-
фіксально-прийменниковим типом кореля-
ції pref[за-]  prep[з / зі / із] та pref[до-/
ді-]  prep[з / зі / із]. Наголосимо, що пре-
фікс за-, крім чіткої інклюзивної семанти-
ки, є виразником і темпорального значення, 
оскільки повідомляє про намір суб’єкта пере-
бувати в кінцевій точці руху деякий час. Саме 
цим можна пояснити те, що для речень із діє-
слівним предикатом, який містить у своєму 
складі префікс за-, репрезентація значення 
“старт” не є релевантною. Виняток станов-
лять синтаксичні конструкції, у яких основ-
ний носій валентності реалізує семантику 
“везучи, доставляти щось з одного місця до 
місця призначення”: Компаніям-імпортерам 
немає потреби вигадувати різні хитрощі, 
щоб безмитно завезти товар із Росії (Кре-
менчуцька панорама, 9 жовтня 2008); Знамени-
та нині “Тошиба” з’явилася у Мельниченка 
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в лютому 2000 року – незабаром після того, 
як “Укрспецекспорт” завіз з Японії велику 
партію пристроїв звукозапису для потреб 
СБУ (Українська правда, 1 липня 2005); У 
Майданському лісництві побудували три-
гектарний вольєр і минулого літа завезли з 
Німеччини (місто Гера) перших шість зу-
брів (Урядовий кур’єр, 16 січня 2010). Коре-
ляція pref[до-/ді-]  prep[з / зі / із] зазвичай 
знаходить свій вияв тоді, коли дієслово руху, 
переміщення, сполучаючись із префіксом, 
зазнає метафоризації та переходить до роз-
ряду дієслів сприйняття: Іноді з п’ятого по-
верху до Павла на третій долинають звуки 
“фоно” (П. Вольвач); Із відчинених вікон 
якщо й  долинала якась музика, то тільки 
радянська естрада (Ю. Андрухович); В цю 
мить з хатини донісся розпачливий дівочий 
зойк (В. Малик).

Опосередкована кореляція виникає та-
кож між прийменником з / зі / із та тран-
зитивним префіксом про-. Поєднуючись з 
останнім, дієслово-предикат стає синсеман-
тичним і зумовлює обов’язкову появу в ре-
ченні адвербіального поширювача зі значен-
ням шляху руху. Правобічний конституент 
транзитивної семантики може бути не екс-
плікований у реченні. Це спостережено особ-
ливо в тих синтаксичних  конструкціях, де на 
правах локативного компонента перебува-
ють два поширювачі – виразники значення 
“початковий пункт руху” та “кінцевий пункт 
руху”: ...ця подорож – однаково що з Петер-
бурга до Парголова проїхати (О. Іваненко); З 
половецьких піль на Руську землю простели-
лась Ігореві путь (Н. Забіла). Цікавою детал-
лю є те, що за відсутності припредикатного 
конкретизатора зі значенням “фініш” речен-
ня стає беззмістовним (пор., наприклад, ...ця 
подорож – однаково що з Петербурга проїха-
ти).

Речення з префіксально-прийменнико-
вою кореляцією pref ↔ prep[від / од], що 
виступають репрезентантами плану змісту 
“напрям руху з меж локативного орієнти-
ра”, належать до розряду непродуктивних 
синтаксичних конструкцій. Причина цього 
– семантична поліфункційність приймен-
ника від / од. Основне його значення – “рух 
від крайньої точки просторового орієнтира”. 
Водночас розглядуваний прийменник може 
зазнавати нейтралізації й набувати іншої се-
мантики – “рух із меж локативного орієнти-
ра”. У такому разі послідовно виявляє себе 
принцип жорсткої лексико-семантичною об-
меженості на рівні предикатної та правобіч-

ної позицій. Функцію основного носія валент-
ності виконують зазвичай лише префіксальні 
дієслова руху, що програмують у позиції 
справа іменники – найменування метоніміч-
ного простору. Основу метонімічної номіна-
ції, про яку йдеться,  “становлять відношен-
ня “істота (людина) → приміщення, у якому 
мешкає, перебуває в певний час людина, гос-
подарська ділянка, на якій розміщені садибні 
будівлі та місце біля них”, “істота (тварина) 
→ приміщення, у якому утримуються свійські 
тварини, огороджене місце, куди їх заганя-
ють на ночівлю, відпочинок і т. ін.” [5, с. 79]. 
Слід підкреслити, що речення з аналізованою 
префіксально-прийменниковою кореляцією 
належать до структур із синкретичним типом 
детермінації, у яких локативно-директивне 
значення перехрещується з об’єктним.

У семантичне узгодження з прийменни-
ком від / од найчастіше вступає префікс ви-: 
Старий граф частенько заходить до молодої 
принцеси і, коли виходить од неї, не знає, в 
кого був: у королеви, в черниці, в засушеної 
старої дівки, в молодесенької наївної фан-
тастки, в архаїчної героїні (В. Винниченко); 
Я вискочив від сусіда на той ґанок (Украї-
на молода, 26 жовтня 2006); Мойсей вийшов 
від фараона й молився до Господа (Біблія); 
Він вийшов від корів (О. Маковей). Префікс 
і прийменник значеннєво подібні, оскільки 
“марковане директивне значення префікса 
ви- (зсередини з перетином меж) не супере-
чить значенню <...> орієнтації від кого, що, 
як відомо, теж може позначати переміщення 
«зсередини»” [6, с. 128].

Не є індиферентним щодо сполучення з 
прийменником від / од і префікс пере-: Олена 
Скоропадська переїхала від родини на окреме 
помешкання у Берлін (Хата скраю, 14 квітня 
2009); Вони перебралися від батьків у власну 
оселю (Провінційка, 27 вересня 2007).

Опосередкований тип префіксально-при-
йменникової кореляції утворюють приймен-
ник від / од та префікс при-, указуючи на рух 
з меж локативного орієнтира з подоланням 
певної відстані: Щодня від неї [Марії Олек-
сандрівни] прибігала Мотря з якимись за-
писочками (О. Іваненко); ...князь Володимир 
відрікся від старих богів і привіз від ромеїв 
нових, як кажуть, справжніх (В. Малик);  Та 
се хтось прийшов від мого цимбори!  (Укра-
їнські народні казки). 

У формуванні плану змісту речення “на-
прям руху з меж локативного орієнтира” бере 
участь і префіксально-прийменникова коре-
ляція pref ↔ prep[зсередини / ізсередини]. 
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Прийменник вторинного походження зсере-
дини / ізсередини завдяки своїй моносеман-
тичності виражає значення “із меж” чітко, са-
мостійно й допомагає створити семантичний 
фрагмент “напрям руху з меж локативного 
орієнтира: напрям руху зсередини локатив-
ного орієнтира”. У відношенні родо-видової 
залежності перебувають значення “напрям 
руху зсередини локативного орієнтира” і 
“напрям руху з умовного центру локативно-
го орієнтира”. Конституювання останнього 
пов’язане з уживанням прийменників з-серед 
та з-посеред, які вказують на “вихідну точ-
ку руху, що міститься <...> у центральних 
межах внутрішньої частини предмета” [1, 
с. 290]. Речення з префіксально-приймен-
никовою кореляцією pref ↔ prep[з-серед] 
та pref ↔ prep[з-посеред] виступають не як 
ізофункційні, а як синонімічні синтаксич-
ні одиниці, оскільки прийменник з-посеред 
уносить до плану змісту конструкції відтінок 
поширення в просторі. Прийменники зсере-
дини / ізсередини, з-серед, з-посеред безпо-
середньо корелюють із префіксом ви-, що ви-
конує конкретизаційну функцію: Скибки роз-
пались, і зсередини [кавуна] випав червоний 
вовк (І. Нечуй-Левицький); Вийшов з-серед 
народу красень-молодик (Н. Забіла); ...ви-
сунувся з-посеред товпи старий кремезний 
козак (А. Чайковський); Із-посеред кукурудзи 
вихилялася постава господаря (І. Франко).

Отже, безпосередня й опосередкована 
префіксально-прийменникова кореляція в 
реченнях зі значенням “напрям руху з меж 
локативного орієнтира” уточнює основний 
план змісту, вносить до нього додаткові се-
мантичні відтінки. Широкий спектр її моде-
лей та субмоделей уможливлює осмислення 
функціонування аналізованих синтаксичних 
структур в аспекті їхньої ізофункційності й 
синонімії, тому про повне витлумачення по-
рушеної проблеми немає і мови, вона потре-
бує подальших досліджень. 
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of prefix-prepositional correlation as a reflector of 
sentence semantic ‘direction of movement outside 
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paid to valence organization of syntactic structure 
and direct and mediate variation of correlation in 
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described in the article.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
“НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЗ ГРАНИЦ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОРИЕНТИРА” 
НА ФОНЕ ПРЕФИКСАЛЬНО-ПРЕДЛОЖНОЙ 

КОРРЕЛЯЦИИ

Предлагаемая статья посвящена анализу пре-
фиксально-предложной корреляции как актуали-
затору значения предложения “направление дви-
жения из границ пространственного ориентира”. 
Особое внимание уделено валентной организации 
синтаксической структуры, непосредственному 
и опосредствованному проявлению в ней согласо-
вания приставки и предлога. Установлены моде-
ли и субмодели префиксально-предложной корре-
ляции, описаны их значения.

Ключевые слова: глагольный предикат, пре-
фиксально-предложная корреляция, непосред-
ственное / опосредствованное проявление пре-
фиксально-предложной корреляции, локативные 
отношения, локативный ориентир.
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У статті розглянуто суб’єктивну оцінку 
як іманентну характеристику щоденникового 
дискурсу. Виокремлено найяскравіші семантич-
ні типи суб’єктивної оцінки, а також з’ясовано 
прагмарелевантні засоби вираження кожного з 
них на лексичному, словотвірному, морфологіч-
ному й синтаксичному рівнях. Проаналізовано 
особливості репрезентації оцінки в структурах 
de re і de dicto, різноманітних синтаксичних 
конструкціях, стилістичних засобах та на рівні 
тексту загалом.

Ключові слова: оцінка, de re, de dicto, де-
скрипція, щоденниковий дискурс.

У ся мовна картина світу пройнята катего-
рією оцінки. Мета тексту й слова – змуси-

ти оцінювати його зміст, створювати відповід-
ний “суб’єктивний настрій”. Категорія оцінки 
виявляється на різних мовних рівнях, утілю-
ючи прагматичну функцію мови [8, c. 17]. На 
особливому значенні прагматичного ком-
понента та його зв’язку з категорією оцінки 
наголошують багато дослідників. У змісті 
будь-якого тексту вони вбачають єдність ко-
мунікативно-інформаційного та прагматич-
ного аспектів. Комунікативно-інформаційний 
зміст, слушно зауважує О. Крижановська, 
відтворює факти дійсності (у щоденниковому 
дискурсі це реалії, що оточують автора), на-
томість у прагматичному змісті тексту відоб-
ражено ставлення автора до описуваних реа-
лій і механізм упливу на свідомість читача [5, 
c. 203]. І. Гальперін вважає, що модальність, 
з якою тісно взаємопов’язана оцінка, є “кате-
горією, що властива мові в дії, тобто мовлен-
ню, а тому є самою сутністю комунікативного 
процесу” [3, c. 113].

Оцінка, крім усього, визначає мотивацію 
людських учинків. Вона має як суб’єктивний, 
так і об’єктивний характер, оскільки, з одно-
го боку, зумовлена тими якостями, які влас-
тиві об’єктам, реаліям мовної діяльності, а з 
іншого – залежить від суб’єкта оцінки, його 
ставлення до описуваної реалії. Отже, оцін-
ка – суб’єктивний спосіб вираження цінності 
об’єкта [9, c. 18].

Проте маємо підстави твердити, що 
вияв оцінки реалізується не лише у ставлен-
ні суб’єкта до об’єкта. Він також пов’язаний 
з авторським прагненням виділити предмет 
оцінки, звернути на нього чи його ознаки, дії 
увагу реципієнта, переконати його тощо [6, 
c. 8]. 

За відсутності в експліцитній дескрипції 
оцінного компонента перед нами постає ка-
тегорія об’єктивної оцінки, наприклад: Мала 
Владислава з цікавістю дивиться на метели-
ків (Москалець, 13.04.1989). Об’єктові “Вла-
дислава” надано характеристику-атрибуцію 
“мала”, семантика якої не містить експліцит-
ної оцінки, а повідомляє лише про вік особи. 
Або: Був покійний Гриць Чубай, ми пили з 
ним вино та співали українські пісні (Мос-
калець, 13.04.1989). Звертання автором уваги 
читача на ці особливості об’єктів дає право 
констатувати, що об’єкти оцінено через на-
зивання їхніх реальних ознак, тобто маємо 
зразки об’єктивної оцінки, яка виражає від-
ношення характеристик об’єкта до дійсності 
(реальне/нереальне).

Варто зауважити, що подібні зразки в 
щоденникових дискурсах трапляються рідко. 
Натомість автори частіше вдаються до вико-
ристання суб’єктивних оцінок, коли в харак-
теристиці предмета/особи/дії/процесу став-
лення/думка/відчуття/почуття автора вира-
жені експліцитно.

На нашу думку, має рацію О. Бєссонова, 
стверджуючи, що оцінка – це суб’єктивно-
об’єктивне чи об’єктивно-суб’єктивне став-
лення людини до об’єкта, виражене мовними 
засобами. На реальний світ накладається сіт-
ка цінностей окремої людини, формуючи її 
індивідуальну аксіологічну “картину світу”, 
а також система цінностей соціуму, причо-
му оцінна “картина світу” суб’єкта й соціуму 
можуть не збігатися. Крім того, дослідниця 
зазначає, що специфічний лінгвокультур-
ний характер категорії оцінки виявляється в 
більш складній і багатомірній порівняно з ін-
шими категоріями структурі [1, c. 9].
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Погляди науковців щодо засобів вира-
ження оцінки розбіглися. Ми ж поділяємо 
точку зору І. Гальперіна: ставлення мовця до 
дійсності може бути репрезентоване різно-
рівневими мовними ресурсами – “формально 
граматичними, лексичними, фразеологічни-
ми, синтаксичними, інтонаційними, компози-
ційними, стилістичними” [3, c. 113]. Урахову-
ючи всі означені вище точки зору, погоджує-
мося з думкою, що “суб’єктивна оцінка, або 
модальність загалом, не окремий фрагмент 
висловлювання, а сутність самого висловлю-
вання” [4, c. 126].

У логіці протиставляють два основних 
типи вираження модальності – de dicto та de 
re, що мають семантичні й синтаксичні від-
мінності. У структурі de dicto модальний опе-
ратор приписується реченню (судженню), а в 
структурі de re модальність надає певну озна-
ку власне речі. Категорія оцінки також зна-
ходить вияв у цих формах [2, c. 14].

У сучасному мовознавстві термінами 
“de re” та “de dicto” позначають відповід-
но об’єктивну та суб’єктивну модальності 
(О. Аймагамбетова, О. Зеленщиков). Про-
те з такою концепцією в контексті розгляду 
категорій суб’єктивної та об’єктивної оцінок 
можна не погодитись. Наприклад, у реченні 
Крихітна батьківщина, одна тільки вона 
здатна нагодувати тебе словом, спокоєм 
і святістю (Москалець, 10.04.1989) оцінна 
конструкція крихітна батьківщина у фор-
мі de re, але ми не можемо стверджувати її 
об’єктивність, оскільки лексема крихітний 
фіксує у своїй семантиці суб’єктивний ком-
понент – зменшено-пестливий синонім до 
“малий”, “невеликий”.

В аналізі експлікації оцінки в щоденни-
ковому дискурсі дотримуємося того погляду, 
що найменування “de re” та “de dicto” варто 
застосовувати лише умовно для розмежуван-
ня конструкцій на взірець “модус-диктум” 
(оцінка de dicto) та конструкцій “суб’єкт – 
предикат або означуване – означення” (оцін-
ка de re) [2, c. 14].

У розглядуваних дискурсах найяскра-
віше представлені такі семантичні типи 
суб’єктивної оцінки: 1) хороший/поганий, 
схвалення/несхвалення; 2) оцінка кількості/
обсягу/об’єму; 3) оцінка морального та пси-
хологічного стану автора. Кожен із вияскрав-
лених типів має свій об’єкт, низку продуктив-
них та непродуктивних засобів експлікуван-
ня.

Суб’єктивна оцінка з полярними значен-
нями хороший/поганий, схвалення/несхва-

лення репрезентована в конструкціях de re й 
виражається на лексичному, морфологічно-
му, синтаксичному рівнях зі своїм набором 
репрезентативних засобів: 

1) лексичний рівень:
– семантика тієї лексеми, що позначає 

об’єкт (оцінний компонент – складник зна-
чення): Не міг одмовити двом редакційним 
маніячкам, тепер буду довго каятись (Дов-
женко, 21.11.1943); Розмахуючи довжелезни-
ми патлами, я читав тоді вірші про реальну 
любов до небезпечної вітчизни (Москалець, 
13.04.1989); Звичайно, ніхто навіть не поду-
мав взяти за комір цього негідника (Симо-
ненко, 16.10.1962); 

– фразеологізми: По суті кажучи, ця… 
редакція вирвала у мене сценарій, бодай їй до-
бра не було (Довженко, 21.11.1943); А дехто 
ходить у славі, вскочив у ту славу, як сірко в 
дерть, – вона вже й сама з нього осипається, 
а він хапає її й тулить до себе, проріхи зату-
ляє… (Остап Вишня, 27.12.1948); Жду його, як 
віруючий пришестя Христового (Симонен-
ко, 18.09.1962);

2) словотвірний і морфологічний рівні:
– морфеми, що додають відтінків зна-

чення оцінним лексемам: Маленький, тату 
(Довженко, червень 1945); Розмова батька чи 
діда з синами офіцерами-льотчиками дале-
чезних рейдів, що повернулися з війни (Дов-
женко, червень 1945); Розмахуючи довже-
лезними патлами, я читав тоді вірші про 
реальну любов до небезпечної вітчизни (Мос-
калець, 13.04.1989); Привіз з Києва старень-
ку свою матір (Довженко, 26.10.1943); Бідне 
Галинятко! (Малик, 29.12.1963);

– прикметники: Сьогодні ж узнав од 
Большакова і тяжку новину: моя повiсть 
“Україна в огнi” не вподобалася Сталiну, i 
вiн її заборонив для друку i для постановки 
(Довженко, 26.10.1943); Але для мене він був 
безплідний і тяжкий (Малик, 29.12.1963);

– якісні прикметники та якісно-озна-
чальні прислівники у формах компаративу 
чи суперлативу: Вірнішого і серйознішого 
побратима, ніж папір, я не знаю (Симонен-
ко, 18.09.1962); Якщо буде йти вищий за вас 
і красивіший за вас, то і є Чайковський (Ма-
лик, 11.01.1958); І не заперечуй, бо я знаю кра-
ще (Москалець, 11.04.1989);

– дієприкметники: Вся розтерзана, при-
гноблена земля (Довженко, 15.11.1945); …які 
замучені, пригноблені були їхні обличчя… 
(Москалець, 19.09.1989);

– прислівники: Співав “Пам’яті Василя 
Стуса” і “Чернівці”, прийняли дуже добре; 
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Тарас Чубай каже, що я співав справді гар-
но, чисто і незакуто; відчуваю, що це так, 
і радий, бо більше причин для радости немає 
(Москалець, 15.09.1989);

– слова категорії стану: Слава Богданові, 
що він зрозумів волю народу… (Остап Вишня, 
26.12.1948); Яке щастя дивитись одкрито в 
очі свого народу! (Остап Вишня, 26.12.1948);

3) синтаксичний рівень:
– сполучення прийменників з іменниками: 

Радянський народ весь вихований у прагнен-
ні подвигу (Довженко, 15.02.1945); Відзна-
чили тихо, без галасу, мій вступ до Спілки 
(Малик, 11.02.1962);

– сполучення прикметників з плеонастич-
ними словами який, такий: Такий величний, 
такий зрозумілий, навіть у своєму відступ-
ництві, образ; і спорудження храму, і будів-
ництво дому, безліч золота і прикрас, безліч 
мудрости. Таке струнке, цілісне життя, 
таке квітуюче, щасливе царство (Моска-
лець, 26.08.1990); Яким же я тільки покір-
ним був щодо світу і всіх його вимог до мене! 
(Москалець, 22.08.1990); 

– прикметниково-прислівникові слово-
сполучення: Неймовірно синє весняне небо, 
голі дерева на цвинтарі, дві свічки, які пала-
ли на могилі (Москалець, 26.01.1990); Брошу-
ри, що потрапляли до рук, безнадійно повер-
хові (Симоненко, 21.10.1962);

– порівняльні звороти: Я розпочав сю 
роботу перед війною і зараз повернувся до 
неї, як до теплої рідної хати (Довженко, 
19.01.1944); І хлоп’я сиділо само, як підби-
тий чи покинутий ключем журавлик (Ма-
лик, 11.01.1958);

– бажальні конструкції: Будь же ви про-
кляті, панове американці, з усім вашим до-
бробутом і лагідними усмішками (Довжен-
ко, 09.04.1944); …а він, народ, стоїть, під-
моргує, усміхається... Та будь же ти тричі 
щасливий! (Остап Вишня, 26.12.1948);

– структури з оцінними предиката-
ми “любити”, “подобатися”, “ненавидіти” і 
под.: Сьогодні казка ще подобається мені, 
жаль, що нікому її почитати (Симоненко, 
5.09.1963); До безтями ненавиджу казенну, 
патентовану, відгодовану мудрість (Симо-
ненко, 21.10.1962); Російська література. 
Пушкін, Гоголь, Лермонтов, Толстой, До-
стоєвський, Чехов, Островський, Горький. 
Преклоняюсь… (Остап Вишня, 27.12.1948);

– звертання: Хлопчики ви мої! (Остап 
Вишня, 30.01.1949); Спасибі вам усім, дорогі 
мої рецензенти, за вашу думку про мою ро-
боту! (Остап Вишня, 12.12.1949);

– вставлені та вставні конструкції, які 
уяскравлюють наявну оцінку: Такий вели-
кий (а який же ж він великий!), як Сакса-
ганський, він (ой, як же це сказати?!), він 
“снисходил” до возного! (Остап Вишня, 
27.12.1948); Це моя третя і, на мій погляд, 
не краща книжка (Малик, 26.07.1960);

– окличні речення: Яка ясність! (Остап 
Вишня, 27.12.1948); Ой широкі штани! (Остап 
Вишня, 26.12.1948); Цей дивовижно боже-
ственний Бах! (Москалець, 3.11.1989); Рідна 
мати моя! Голубонька турботлива! (Малик, 
28.09.1961);

– риторичні питання: Хіба не моєю – і бар-
вистою, часом кошмарною – ілюзією були ці 
десять років? (Москалець, 14.08.1990); Спід-
ниці, безрукавки, кереї, сині штани (не сині, 
а взагалі широкі!) — хіба я їх не люблю? 
(Остап Вишня, 26.12.1948); Найбiльший скарб 
всього людства є сама людина. Хiба не так? 
(Довженко, червень 1945);

– парцельовані другорядні члени речен-
ня: Ю. І. Яновський справжній письменник! 
Справжній! Талановитий! Культурний! 
(Остап Вишня, 8.04.1949); Я дивлюся на ме-
теликів і розумію, що втома всюди і завше 
однакова. Навіть на Марсі (Москалець, 
13.04.1989); Читав оповідання. Хороше (Ма-
лик, 13.11.1961).

Суб’єктивні оцінки зі значенням кількос-
ті/обсягу/об’єму менш поширені в щоден-
никовому дискурсі й знаходять вияв у конс-
трукціях de re. Об’єктами таких оцінок є дії/
процеси або предмети/особи. В аналізованих 
дискурсах автори найчастіше послуговують-
ся морфологічними засобами вираження, а 
саме:

– неозначено-кількісними числівниками 
та кількісно-означальними прислівниками: 
Якби в наших вождів було більше глузду, 
ніж є, подібні крикуни милувалися б небом 
крізь грати (Симоненко, 16.10.1962); …сказав 
би радянському (всім!) глядачеві, їй-богу, 
багато більш, ніж усі наші камери тортур 
на екрані, іменуємі фільмами (Довженко, 
19.01.1944);

– зрідка означальними чи неозначени-
ми займенниками із семантикою квантита-
тивно охоплюваних предметів/осіб: …сказав 
би радянському (всім!) глядачеві, їй-богу, 
багато більш, ніж усі наші камери тортур 
на екрані, іменуємі фільмами (Довженко, 
19.01.1944); Я одкинув майже всю суму не-
великих приватних побутових правд, пря-
муючи до єдиної головної правди сієї Люди-
ни (Довженко, 22.01.1944); У мене в голові 
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обірвались усі абсолютно проводи, і жодна 
думка не може вилетіти з неї, не може ши-
ряти, не може линути на крилах до читача 
(Довженко, 19.06.1944); Розповідав свою біо-
графію (дещо) (Малик, 13.11.1961);

– власне кількісними числівниками у зна-
ченні неозначено-кількісних: Три дні і сто 
вражень (Симоненко, 8.10.1962); Міліарди 
труда! (Остап Вишня, 30.01.1949);

– іменниками з кількісним значенням: Бо 
хіба не формалізм, коли сотні писарчуків за 
наперед заготовленими схемами обсмокту-
ють десяток-другий так званих вічних ідей 
– люби працю, поважай тата і маму, не ди-
вись косо на сусідів (Симоненко, 21.06.1963); 
Яку гору труда перевернув І. С. Їжакевич! 
(Остап Вишня, 30.01.1949).

На синтаксичному ж рівні ця група оці-
нок найвиразніше репрезентована оклични-
ми/питальними реченнями із відносними/
питальними займенниками: А скільки єсть 
дурників, що цього не розуміють! (Остап Ви-
шня, 26.12.1948); Потомилися, але скільки 
вражень! (Малик, 26.07.1960); зрідка парце-
льованими другорядними членами речення: 
Як нам переказували, – папір у нас єсть. І ба-
гато (Остап Вишня, 15.02.1949).

Окрему активну групу суб’єктивних оці-
нок становить оцінка морального та психоло-
гічного стану автора, його почуття/відчуття. 
На нашу думку, це пов’язано передовсім із 
жанровими особливостями досліджуваних 
дискурсів, оскільки щоденник іманентно пе-
редбачає вербалізацію внутрішнього стану 
автора. Такі оцінки функціонують здебіль-
шого в конструкції de re і виражені найчас-
тіше словами категорії стану із суб’єктним 
чи безсуб’єктним категорійним значенням, 
а іноді разом із залежними прислівника-
ми: Тяжко на душі і тоскно (Довженко, 
26.10.1943); Смутно мені, смутно (Довжен-
ко, 1.03.1944); …мені страшенно важко в 
мені, мені неймовірно важко в не-мені (Мос-
калець, 15.09.1989); А як приємно мені тепер, 
коли я обнімаю щиро, любовно, кріпко Сашу 
Прокоф’єва, Твардовського, Тихонова, Гор-
бачова! (Остап Вишня, 20.01.1951); Так мені 
важко! (Малик, 6.10.1963).

Дещо осібно відносно розглянутих вище 
семантичних груп функціонують конструкції 
de dicto, у яких оцінний компонент стосуєть-
ся судження загалом. Здебільшого він реа-
лізує впевненість/сумніви/враження автора 
відносно повідомлюваного. У таких струк-
турах оцінні модуси репрезентуються сло-
вами категорії стану: Смішно, але факт: я 

купив собі гаманець (Москалець, 11.04.1989); 
І як приємно, коли полтавський “лорд-мер” 
квітне (Остап Вишня, 27.12.1948); Жаль, що 
це трапилось аж у 41 рік (Малик, 13.11.1961); 
вставними та вставленими конструкціями: 
Можливо, знову закінчується якийсь період 
(Москалець, 10.04.1989); Колись, – я говорю 
правду, – в години роздумія я вирішив: жи-
тиму так, щоб нікому не зробити зла, при-
крості (Остап Вишня, 20.10.1950).

У межах одного фрагмента конструкції 
de dicto та de re, проте, можуть поєднувати-
ся. У такому разі перша підсилює або надає 
значенню другої додатковий модальний від-
тінок. Ми схильні вважати, що визначальною 
в таких структурах є оцінка de re, оскільки 
вона фіксує основну оцінну семантику. На-
приклад: Безумовно, був правий Щербаков, 
радивши мені не поспішати з друком (Дов-
женко, 21.11.1943); Мені здається, написав 
непогану штуку (Малик, 11.01.1958).

Крім зазначених вище випадків та спо-
собів вираження, суб’єктивна оцінка знахо-
дить свій вияв у різноманітних синтаксичних 
конструкціях, стилістичних засобах (тропи, 
стилістичні фігури та ін.) та на рівні тексту 
загалом. Зокрема, автори щоденників для 
характеристики об’єкту/стану протиставля-
ють його іншому об’єктові/станові, викорис-
товуючи антитезу. “Різке протиставлення, – 
наголошує О. Пономарів, – дає можливість 
авторові створити надзвичайно виразний, 
об’ємний образ. Антитеза сприяє змалюван-
ню картин, у яких зіставляються прямі й пере-
носні значення слів, використовується різке й 
несподіване зіткнення різнорідних понять” 
[7, c. 69–70], наприклад: Я – маленький чоло-
вічок, мурашка, комашинка в народній вели-
чі (Остап Вишня, 20.10.1950); А цей же дурень 
однією своєю ідіотською фразою знищить 
наслідки роботи десятків розумних лю-
дей (Симоненко, 16.10.1962); Приятельські 
стежки між мною та Негодою і Оглобліним, 
можна сказати, позаростали буйним шпо-
ришем (Симоненко, 5.09.1963); Для мене це 
була в ті похмурі дні приємна несподіванка 
(Малик, 11.01.1958); Сім’я велика, а заробіт-
ків по суті ніяких (Малик, 01.02.1963).

З-поміж тропів для вираження 
суб’єктивної оцінки найактивніше автори по-
слуговуються метафорою, яка уможливлює 
розкриття сутності одних явищ чи об’єктів 
через інші, наприклад: Хай тільки не зне-
важає він нас, маленьких чорноробів по-
езії (Симоненко, 18.09.1962); Слова у його 
поезіях репаються від пристрасті і думок 
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(Симоненко, 8.10.1962); Поруч з ним глибині-
єш душею (Симоненко, 8.10.1962).

Розглядаючи категорію суб’єктивної оцін-
ки у функціонально-прагматичному аспекті, 
варто звернути увагу на ті важливі моменти, 
коли автори характеризують об’єкт у контек-
сті кількох речень чи в структурі складного ба-
гатокомпонентного речення. Такі конструк-
ції створюють особливо об’ємний образ в уяві 
читача, характеристика об’єкта стає “багато-
шаровою”. У них зазвичай оцінні складники, 
про які вже йшлося, або нагромаджуються, 
або поєднуються в структури вищого рівня. 
Наприклад: …бо музика, всевладна музика 
поза всім, – і цього разу вона не за мурами, 
не в чужих людей, не випадкова, а саме та, 
що треба цієї ночі, саме твоя і тільки тобі 
чутна музика, як повітря, як місто і те, що 
в місті, під ним і над ним. Це та музика, 
яка лунає поза словами іспанських містиків, 
Євангелія, Будди, Крішни і так далі – всіх не 
перелічиш, до кого кидався за порятунком, 
відмовляючися слухати свою музику (Моска-
лець, 26.01.1990); Справді, Сталін не зійшов 
на п’єдестал, не люди поставили його, а він 
сам виліз через віроломство, підлість, виліз 
криваво і зухвало, як і всі кати. Тепер цей 
тигр, що живився чоловічиною, здох би від 
люті, коли б дізнався, якою знахідкою для 
збирачів металолому стали його бездарні, 
лубкові пам’ятники (Симоненко, 19.09.1962). 
У першому фрагменті автор для характерис-
тики музики вдається до інтеграції в межах 
одного контексту порівняльних зворотів, під-
рядних означальних речень, нагромадження 
однорідних другорядних членів речення. У 
другому ж зразкові впадає в око низка лексем 
та конструкцій із негативною семантикою, 
за допомогою яких виражена пейоративна 
суб’єктивна оцінка об’єкта Сталін.

Використання подібних засобів сприяє 
досяганню переконливого зображально-ви-
ражального ефекту: автор прагне прищепити 
читачам “ті ціннісні орієнтири, які він, “від-
правник мовлення”, художник, митець, осо-
бистість і член суспільства, вважає важливи-
ми для інших людей і тим самим для себе са-
мого” [10, c. 124].

Окреме місце в цьому типові засобів ви-
раження категорії оцінки посідає градація як 
особлива стилістична фігура. За її участю на-
гнітається смислове чи емоційно-експресив-
не значення, у результаті чого зростає сти-
лістичний ефект висловлення і враження від 

нього. Наприклад: Тільки оце напівбездум’я, 
напівстраждання, напіввиснаженість, на-
півсон. Усе – напів. Напів-усе, напів-я. 
Відтак: бездумність, страждання, висна-
женість, не-сон, не-все, не-я (Москалець, 
15.09.1989); Рад, проти історичної неспра-
ведливости; я ж їх бачу тепер як людей, які 
протестували проти своєї людської долі, 
проти свого призначення бути роботами – і 
тільки ними, нині, і завжди, і навіки віків 
(Москалець, 19.09.1989); І раптом усвідомив 
– теж спокійно, без вибухів, без істерики, 
без німбів і стигматів, – власне, не усвідо-
мив навіть, а сприйняв як настрій, як тему 
для весняного надвечір’я в Самборі, як те, 
чого мені ніколи, мабуть, не вдасться по-
яснити словами, як пробудження і осяяння 
(Москалець, 16.04.1990); Керівництво наві-
яло йому думку, що я ворог народу, небезпеч-
на і шкідлива людина, націоналіст, контр-
революціонер, поплічник Гітлера і диявола 
(Довженко, 19.06.1944).

Важливо відзначити, що в різних ав-
торів домінують різні засоби вираження 
суб’єктивної оцінки, що пов’язанe насампе-
ред зі стилем письма або мислення письмен-
ника, об’єктом, якому дається оцінка, силою 
вражень та емоційного стану автора тощо. 
Наприклад, для текстів Костянтина Москаль-
ця, якщо порівняти з іншими обстеженими 
дискурсами, характерні розлогіші, складніші 
багатокомпонентні конструкції, натомість у 
щоденниках Остапа Вишні подибується біль-
ше односкладних та окличних речень, вигуків 
тощо, а у Володимира Малика – простіших 
однокомпонентних оцінних конструкцій.

Отже, суб’єктивна оцінка – категорія 
продуктивна в щоденниковому дискурсі, 
вона є його іманентною характеристикою. Це 
один з основних компонентів семантичного 
складника мовних одиниць. Водночас оцінка 
корелює з іншими категоріями й рівнями тек-
сту, служить засобом мовного втілення його 
прагматичної функції. Оцінку варто розгля-
дати шляхом дискурсного аналізу функціо-
нування мовних структур, причому як у плані 
вираження, так і в плані змісту. Для експлі-
кації суб’єктивної оцінки автори використо-
вують засоби різних рівнів: лексичного, сло-
вотвірного, морфологічного, синтаксичного 
та стилістичного – відповідно до поставленої 
мети, ідіостилю письменника або описувано-
го об’єкта/явища.
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Liudmyla Deina 

THE PRAGMATIC EXPRESSIVE MEANS 
OF THE SUBJECTIVE ESTIMATION IN 

THE DIARY DISCOURSE 
The subjective estimation as immanent characte-

ristics of the diary discourse is described in the 
article. The most productive semantic types of the 
subjective estimation have been defined along with 
the pragmatic expressive means of each of them on 
the lexical, structural, morphological and syntactic 
levels. The features of estimation representation are 
revealed in the structures of “de re” and “de dicto” 
and in other syntactic structures, stylistic devices as 
well as in the text in general.

Keywords: estimation, de re, de dicto, descrip-
tion, diary discourse.

Людмила Дейна

ПРАГМАРЕЛЕВАНТНЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

В ДНЕВНИКОВОМ ДИСКУРСЕ

В статье рассмотрено субъективную оцен-
ку как имманентную характеристику днев-
никового дискурса. Выделено наиболее яркие 
семантические типы субъективной оценки, а 
также выяснено прагмарелевантные средства 
выражения каждого из них на лексическом, слово-
образовательном, морфологическом и синтакси-
ческом уровнях. Проанализировано особенности 
репрезентации оценки в структурах de re и de 
dicto, разнообразных синтаксических конструк-
циях, стилистических средствах и на уровне 
текста в целом.

Ключевые слова: оценка de re, de dicto, де-
скрипция, дневниковый дискурс.
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У пропонованій статті досліджено семан-
тико-синтаксичні особливості функціо нування 
підсилювально-видільних часток. Ідеться перед-
усім про умови виявлення диференційних модаль-
них значень на первинному для цього розряду пар-
тикул інтенсифікаційному семантичному тлі. 

Ключові слова: підсилювально-видільна ча-
ст  ка, партикула, субкатегорійне модальне зна-
чення.

Д іапазон диференційних значень підси-
лювально-видільних партикул широкий 

і потребує окремого детального наукового 
вивчення. Для цього розряду характерні най-
менш чіткі, семантично та функційно окрес-
лені межі, оскільки його постійно попов-
нюють одиниці іншої лексико-граматичної 
природи (займенникові слова, прислівники, 
сполучники тощо). У цьому зв’язку важливо 
звернути увагу на найпродуктивніші, макси-
мально модально орієнтовані частки, у зна-
ченнєвому обсязі яких властива розглядано-
му угрупованню ідентифікувальна інтенсифі-
каційна сема трансформована в різні відтінки 
субкатегорійних модальних значень.

Специфічною ознакою відсполучникової 
партикули адже є функційна гібридність, зу-
мовлена релятивною природою цієї лексеми 
та облігаторністю її позиції на початку ре-
чення (див. дослідження російського відпо-
відника ведь: [5; 7, с. 182–183; 9]). Українські 
мовознавці трактують її як сполучник підряд-
ності, виразник “причинових семантико-син-
таксичних відношень переважно з відтінком 
логічного обґрунтування” [3, с. 27]. Не запе-
речуючи проміжного характеру описуваної 
службової одиниці та існування омонімічно-
го кон’юнктива, кваліфікуємо її передусім як 
підсилювальну частку з широкими модальни-
ми можливостями.  Домінантна сема адже – 
“знання” – виявлення внутрішньої впевненос-
ті суб’єкта мовлення в чомусь або його нама-
гань переконати в цьому слухача – належить 
до прагматичної сфери, значення якої являє 
собою синтез двох модальних компонентів: 
1) епістемічної категоричної достовірності та 
2) об’єктивної необхідності, що корелює з во-

люнтативністю. Напр.:  – До союзників ще – 
Боже мій... – Чого там Боже мій! Адже в них 
теж усе механізовано… Вони можуть за добу 
перескочити – знаєш стільки? (О. Гончар); 
Він [Володимир] дивився на неї такими ж 
теплими очима, але в них було, либонь, те, 
чого не було в очах Рогніди – якийсь смуток, 
може, печаль. – Чого ж ти боялась? Адже 
я сказав тобі ще в Полотську, що покличу 
тебе, там нарік своєю жоною, а тепер покли-
кав і в Київ, ждав, радий, що бачу... (С. Скля-
ренко). У відповідних контекстах один із ви-
різнених складників, конотований емоційно-
експресивним відтінком (захоплення, гніву, 
радості, здивування тощо), актуалізується, 
зокрема в таких синтаксичних конструкціях:

1. У розповідних за метою спілкування 
реченнях частка адже, підкреслюючи пропо-
зитивний зміст усього висловлення, експлі-
кує презумпцію об’єктивного існування яко-
гось явища, події, факту тощо, тобто вказує 
на те, що повідомлювана інформація є адек-
ватною та водночас релевантною для пра-
вильної її інтерпретації адресатом мовлення. 
Гарантом адекватності є описувана дійсність, 
а релевантності – сам мовець, пор.: – Я при-
ходив до вас, аби-сте заложили в нашім селі 
читальню. Потурайчин здивувався: – Адже 
в вас є читальня! (Л. Мартович); Невизначе-
ність щодо майбутнього негативно впливає 
на моральний дух хлопців. Тому добре, що ми 
заздалегідь вирушили до Риги й до першого 
матчу пробудемо там три дні. Спробуємо за-
бути про наші негаразди. Адже в Києві дуже 
гостро відчувається, що хокей насправді пе-
ребуває поза увагою влади (Україна молода, 5 
травня 2006).

2. У загальнопитальних реченнях частка 
адже орієнтована на підтвердження гіпотези: 
мовець майже впевнений, однак вимагає від 
слухача засвідчити правдивість його здогадів:  
– Ну, піди, а я ноги посушу на сонці, – засмі-
ялася молодичка, –  а потім прийдеш до мене. 
Адже прийдеш? (П. Загребельний);  Адже ж 
це так, так? Кажи! (Б. Грінченко);  – Адже 
Левко батько твій? (А. Головко). Адресант 
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сигналізує адресатові про те, яку відповідь 
він бажає отримати, партикула ж стає засо-
бом налагодження комунікативної взаємодії.

Характерні для розгляданої частки “між-
предикатна” позиція та семантика аргумен-
тації зумовлюють її несумісність з інформа-
тивно неповними, прямими імперативними та 
частково-питальними висловленнями. Ужи-
ваючись у реченнях з транспонованими у сфе-
ру умовного способу або часових форм імпе-
ративами-предикатами (див. [1, с. 263]), вона 
не набуває ознак волюнтативного маркера, а, 
зберігаючи релятивні властивості, функційно 
наближається до кон’юнктива підрядності – 
реалізатора умовних семантико-синтаксич-
них відношень: Хіба вона не зміркувала, що 
вони її [Маланку] дурять. Адже скажи лю-
дям зразу, що то для них землю ділять, то 
тут така б содома знялась, що живцем по-
жерли б один одного (М. Коцюбинський). 

Волюнтативне ж суб’єктивно-модальне 
значення є іманентним для підсилювально-
видільної партикули же (ж), що інтенсифі-
кує семантику валентного ядра спонукальної 
конструкції відтінками наполягання, нетер-
піння, заохочення до дії тощо: – Ходімо ж 
оцією доріжкою. Куди вона нас приведе, там 
тобі й жити (Нар. тв.); “Постій же! – дума-
єте ви. –  Я таки тебе здивую!” – І, пере-
кинувшись на бік, починаєте пливти (Панас 
Мирний). Активність же (ж) пов’язана з по-
вторною каузацією: мовець ніби нагадує ре-
ципієнтові, що він очікує від нього актуалізо-
ваної в передтексті або довербальній ситуації 
дії. Для частки регулярною є припредикатна 
постпозиція, а неспецифічна епізодична зміна 
її розташування детермінована насамперед 
прагматичними чинниками: 1) акцентуванням 
на винятковій ролі адресата в здійсненні очі-
куваного: …Володимир збиває шапку набакир 
і спиняє брата: “Миколо, ти ж будь мені 
молодцем!” (М. Стельмах); 2) бажанням під-
креслити категоричність наказу (у сполучен-
ні з адвербативом зараз): – Зараз же треба, 
мамо, покликати, зараз (Л. Яновська);  – Іди 
мені зараз же, бо як візьму кочергу, то тут 
тобі й вода освятиться (Г. Тютюнник). 

Семантично близькою до описуваної 
партикули в її волітивній функції є відадвер-
біальна частка вже (уже), темпоральна сема 
якої модифікувалася в нову якість – досяг-
нення межі на шкалі очікування виконання 
реципієнтом спонукуваної дії, і, як наслідок, 
посилення категоричності наказу, прохання, 
заклику тощо: – Пусти! – Не пущу! – Микул-
ка по голосу не впізнає, а хто це його за очі 

взяв. – Та пусти вже! (І. Чендей); Уже на гор-
бі Артем ... оглянувся і ще гукнув неголосно: 
“Та вертайтесь уже, мамо!” (А. Головко). 
Досліджуваний матеріал переконує в тому, 
що трансформована в суб’єктивно-модальне 
волюнтативне значення часова семантика 
слова вже (уже) зберігається в усіх контек-
стах його партикулятивного вживання. Імп-
ліковану продуцентом із допомогою частки 
інформацію можна сформулювати у вигляді 
дистрибуції – “до якогось періоду я терпів, 
настала межа, більше не терплю, тому вима-
гаю, прошу, стримано наполягаю, вимушено 
погоджуюсь тощо”, пор.: Не перекошені об-
личчя – Не біль, не втома: дикий сказ... Хоч 
би вже швидше... хоч би швидше... (Д. Фаль-
ківський); Хоч би син де нанявсь, може б став 
у підмозі. Так вже натерпілись, так на-
страждались, що й як воно далі – хто його 
знає... (П. Тичина); [Недоросток:] Ну, добре 
вже, добре (С. Васильченко); На моєму синові 
офіційна медицина ставила хрест. Він при-
речений. Інвалідність. Отже, жодних надій 
на видужання... Оце вже ні! (Одеські вісті, 25 
листопада 2006).

Сферою функціонування частки же (ж), 
як і деяких мотивованих нею  значеннєво спо-
ріднених лексем, зумовлені й інші її модальні 
потенції. Так, у розповідному за метою ви-
словлювання реченні вона, обіймаючи при-
слівну постпозицію і вільно сполучуючись 
практично з усіма синтаксемами, реалізує 
об’єктивно-модальне субкатегорійне значен-
ня реальності, ускладнене епістемічним від-
тінком упевненості: Зразу ж після війни захо-
дилися відбудовуватися села – кому охота 
в землянках сидіти. Не кротами ж народи-
лись! (Є. Гуцало). Маркуючи вказівні займен-
никові прикметники, розглядана партикула 
сукупно з ними транслює сему тотожності, 
ідентичності: Боярин був у повній рицарській 
збруї: в панцирі з залізної блискучої бляхи, в 
таких же набедрениках (І. Франко); Позна-
йомлю тебе з таким же навіженим мрійни-
ком, як і ти (М. Чабанівський). Зауважимо, 
що автори “Теоретичної морфології укра-
їнської мови” кваліфікують єдності так же, 
тут же, там же, туди ж, сюди ж, звідти 
ж, тоді ж як ототожнювальні займеннико-
ві прислівники, “формовані граматикалізо-
ваними сполуками вихідних займенникових 
прислівників із частками або їхніми функціо-
нальними еквівалентами” [1, с. 213]. Значення 
уподібнення є кваліфікативним для похідних 
від розгляданої частки службових слів теж, 
також, частиномовна приналежність яких 
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тлумачиться мовознавцями неоднозначно 
(див.: [6; 8, с. 510]). На користь партикулятив-
ності названих одиниць свідчать такі чинни-
ки: неможливість поставити до них логічне 
запитання; прислівна позиція; присутність у 
змістовому обширі модального компонента; 
спроможність продукувати відповідно коно-
товану аксіологічно-експресивну семантику. 
Пор.: Втішало [царя Олександра І] також, 
що Швеція обіцяла зберігати нейтралітет 
і не втручатись у конфлікт між Росією і 
Францією (П. Кочура); Задзвонив дзвіночок. 
І в Ковалівській школі він був теж дзвінко-
голосий і закличний, веселий і задерикува-
тий (Ю. Збанацький); Сарказм, що родиться 
з іронії, є погляд на оточення як щось авто-
матичне, де ти є теж одним із засохлих ав-
томатів (В. Юринець). Помічено, що вибір 
однієї з цих часток у конкретному висловлен-
ні перебуває в безпосередній залежності від 
комунікативної мети мовця: якщо необхідно 
актуалізувати однакову або подібну інфор-
мацію про різні суб’єкти, перевага надається 
теж (Батьки поїхали відпочивати. Сестра 
теж кудись пішла); коли ж потрібно зверну-
ти увагу на відмінність суб’єктів, ураховуючи 
подібність їхніх предикативних ознак, доволі 
часто застосовують також (Батьки поїхали 
відпочивати. Кудись пішла також сестра). 
Однак треба взяти до уваги, що ця закономір-
ність не є абсолютною. Вибір частки можуть 
спричиняти зміни її місця в реченні, наявність 
інших службових елементів, контекстуальне 
оточення, як-от:  Він копав та копав, не роз-
гинаючись. Вона також узялась до копання 
(М. Коцюбинський); Брати дивували, яка-то 
Галя гарна у чоботях, і мати хвалила теж 
(Марко Вовчок).

Роль актуалізатора об’єктивно-модаль-
ного значення виконує й лексема аж, що 
протиставлена вихідній партикулі за такою 
ознакою, як відсутність в семантичному полі 
епістемічного складника та наявністю інтен-
сифікаційної семантики, яку простежено в 
здатності підкреслювати ознаку, дію, обста-
вину тощо як неординарну, надзвичайну, най-
вищу у своєму вияві: А моркви захотілось, 
аж тремчу весь! (О. Довженко); А іноді то 
ще й заплачу, / Таки аж надто (Т. Шевчен-
ко); Вікна актового залу кидали світло аж до 
пам’ятника Шевченку (В. Собко).

 У питальному за комунікативним при-
значенням реченні же (ж) експлікує різно-
манітні аксіологічні суб’єктивно-модальні 
відтінки значень (обурення, осуд, захоплення 
чимось, докір, розпач тощо): Яким же треба 

бути єзуїтом, щоб однією рукою підписува-
ти закони, а другою інструкції, котрі скасо-
вують ті закони? (В. Канівець); Чого ж ви ди-
витесь, чорти? Витягайте! (І. Микитенко); 
– Ти вже йдеш, синку? – Йду, мамо. – А ти ж 
на кого нас покидаєш? (В. Стефаник).

Виразними емоційно-експресивними мож -
ли востями наділена група підсилювально-
видільних часток займенникового походжен-
ня воно, собі, тобі, мені, його, що являють 
собою застиглі форми особових прономіна-
тивних субстантивів [4, с. 483] і, утративши 
синтагматичні та парадигматичні ознаки ви-
хідної частини мови, виступають регулярни-
ми компонентами фразеологізованих спо-
лук, напр.: От тобі й на! Навіщо ж мені ду-
рить? (І. Нечуй-Левицький);  – Он воно як! 
Це дивне діло! Признаться, де вже я не був 
– Такого дива я не чув... (Л. Глібов); Я хоч і 
знаю, що мій Хаїм учиться... нічого собі, а 
все ж просто серце у мене упало при ваших 
словах (Г. Хоткевич). Самостійно чи сукуп-
но з іншими лексичними одиницями указані 
частки стилістично маркують речення, нада-
ють йому своєрідної інтимізації, посилюють 
образно-емоційний ефект від зображуваних 
контрастних явищ, дій, станів, привертають 
до них увагу співрозмовника, ускладнюючи 
модусну частину висловлення аксіологічними 
суб’єктивно-модальними значеннями. Пор.: 
Наловлять отак рибки – і таганують собі 
на березі (М. Стельмах);  Воно, скажу вам, 
легше, як на мене, / Діла у битвах шаблею 
рішать (Л. Костенко); Хай... Бо куди ж його 
там жити далі, як отаке одкривається!.. 
(Б. Антоненко-Давидович). Зокрема, парти-
кули тобі, собі, сполучуючись із займеннико-
вими ад’єктивами, експлікують оцінну сему 
“нічого особливого, не вартий уваги, звичай-
ний, посередній”: Я не майстер мартена, а 
такий собі сталевар (Ю. Яновський);  Те-
пер дідок теж відчув, що тут він не тільки 
якийсь тобі галушковар (Я. Баш).

Окреме місце в мікросистемі розгляда-
ного типу видільних невласне-модальних 
партикул займає поліфункційна частка ну, 
модальні спроможності якої почасти знахо-
дять вияв в ускладненні питальної та волюн-
тативної семантики різноманітними емоцій-
но-експресивними відтінками, як-от: здиву-
вання: – Ну, чому воно так? (О. Кониський); 
нерозуміння: Ну, що ви спинилися на краєчку 
лісу й не можете далі  ані кроку ступити? 
(Ю. Андрухович); побоювання: Ну як? Що 
питали? (В. Підмогильний); сумніву, вагання: 
Ну що з тебе за жінка, ну що з тебе за друг? 
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(Н. Зборовська); розпачу: Ну чому, чому він 
відразу не сказав, що він король? (Марина та 
Сергій Дяченки); підсиленого спонукання: 
Ну, Мотре, показуй своїх гостей… (Є. Гуца-
ло); нетерпіння: Ну, хай хоч раз помститься 
мені мій квартирант Граса! (М. Куліш); за-
охочення до дії: Чугайстир поклав волохаті 
руки на боки і вже хитався. – Ну, починай! 
(М. Коцюбинський); упрошування: “Скажи, 
– допитувалася у Богдана Дзвінка, проки-
нувшись серед ночі, – а в тебе була перша лю-
бов?” “А що?” “Ну скажи!” (Н. Зборовська) 
тощо. 

У кінці питального висловлення розгля-
дана частка експлікує епістемічно-модальні 
семи подиву, недовіри, вступаючи в синоні-
мічні відношення з партикулами хіба, невже: 
– Панич Льольо ставить гуральню. – Та ну? 
(М. Коцюбинський). Контекстуально залеж-
на репліка-відповідь, утворена цією часткою, 
інтонаційно конотуючись різноманітними 
аксіологічними модально-експресивними зна-
ченнями, сигналізує про увагу співрозмовника 
до попереднього висловлення: – Пам’ятаєте, 
я дітям фокуси показував? – Ну? – А ти ска-
зала, що тут викликають подив не чудеса? – 
Ну і що? (Марина та Сергій Дяченки). 

Як бачимо, партикула ну – одна з най-
менш інформативних часток, для якої харак-
терна дифузність мотивованих контекстом й 
ілокутивною природою речення-висловлення 
значень, тому окреслити семантичне наванта-
ження цієї лексеми, як і більшості модальних 
маркерів, неможливо без врахування “сфери 
її дії”. Спектр реалізваних часткою ну сем зу-
мовлений сферою її вживань у таких синтак-
сичних конструкціях:

1) у розповідному реченні: а)  сукупно з 
дейктичними партикулами от, ось для ви-
раження підсумку, семи генералізації (уза-
гальнення): Ну от. Тепер, оскільки я своє 
виконав, а читаємо ми по колу, твоя черга, 
Мартофляче (Ю. Андрухович); б) для ітенси-
фікації предикативної ознаки, реалізованої 
інфінітивом недоконаного виду: Незчулась 
[мати], як зуспіли / Дніпрові дівчата – / Та 
до неї,  ухопили. / Та й ну з нею гратись, / 
Радісінькі, що піймали (Т. Шевченко);

2) у питальному або спонукальному ре-
ченні: а) для підкреслення наполегливого 
прохання, наказу, вимоги тощо: Скажи, кому 
твоя заревана / Душа потрібна, ну, кому? 
(О. Ірванець); Та ну, йдіть вже, пане хазяїне, 
в хату, там набалакаємося (М. Кропивниць-
кий); б) з метою спонукання співрозмовника 
до мовленнєвої взаємодії: Горобенко закинув 

на коліно ногу й намагався витримати Бори-
сенків погляд. Він навіть глухо мугикнув: – 
Ну, ну... прошу... (Б. Антоненко-Давидович); 
– Левку, дорогенький, ну розкажи, –  жарто-
ма вклонилася йому Христина ... (М. Стель-
мах);

3) у діалогічній репліці на позначення 
труднощів у вербалізації відповіді, зокре-
ма так звані “ну-пошуку”, “ну-вибору”, “ну-
визнання”, “ну-виклику”, “ну-нерозуміння”: 
Справжній млинок... Ну як вам розказати 
про нього? (В. Близнець); – Комишевий кіт. 
Я... просто забув, що тут такі водяться... 
При озерах... Ну і... (Ю. Покальчук);

4) у репліці-відповіді: а) для реалізації ви-
мушеної згоди або умовного допусту: – Ну, 
добре, –  зморено мовила Олена Левківна 
(Є. Гуцало); ...Він [Хорив] дивився на Кия 
по-дитячому благально, і серце старшого 
брата не витримало. – Ну, що ж – поїдемо! 
(В. Малик); б) як відгук на звернення, сигнал 
того, що адресат готовий сприймати повідо-
млюване:  – Я сидів отам у кущах... А вона 
підійшла. – Ну? – Рвала квіти... – Ну? – На-
хилилась…  – Ну-ну? (М. Куліш);  

5) у різних за комунікативною метою ре-
ченнях для вираження аксіологічно-модаль-
них значень неоднакової природи – здиву-
вання, захоплення чимось, обурення, іронії 
тощо: – Це ж гриб! – Ну й що. А вночі він сві-
титься (В. Близнець); Хм... ну й придумала: 
гармонійна система сіамського каліцтва... 
(М. Матіос); Я знаю дівчину Марусю – Таку – 
що ну! (М. Коцюбинський).

Незважаючи на те, що характерною ри-
сою прагматичного маркера ну є відсутність 
ідентифікувальної семантики, відчувається 
інтуїтивний взаємозв’язок продукованих ним 
сем за принципом “родинної схожості” Л. Віт-
генштейна (“ланцюжкової полісемії”) [2], згід-
но з яким кожне із запропонованих значень 
хоча б за одним параметром виявляє спорід-
неність з іншим, однак кваліфікувати спільну 
для всіх ознаку доволі складно. На нашу дум-
ку, специфіка значення описаної партикули 
полягає в тому, що вона здатна активізувати 
всі можливі субкатегорійні модальні значен-
ня, основне ж її призначення – реалізувати 
аксіологічно-експресивну семантику. 

 Отже, підсилювально-видільні частки, 
хоч і обіймають периферійні позиції в системі 
засобів вираження модальності, проте  мають 
доволі широкі функційні можливості й актив-
но перебирають на себе роль модифікаторів 
субкатегорійних модальних значень і їхніх 
відтінків.

Ìîâîçíàâñòâî
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Ó êíèæö³ âèñâ³òëåíî ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ, ïîøè-
ðåííÿ é ñó÷àñíîãî ïîáóòóâàííÿ ì³øàíèõ óêðà¿íñüêî-
ðîñ³éñüêèõ ôîðì óñíîãî ìîâëåííÿ, â³äîìèõ ï³ä íà -
ç  âîþ “ñóðæèê”. ßê ñïåöèô³÷íå ÿâèùå ìîâíîãî æèòòÿ 
Óêðà¿íè ñóðæèê ðîçãëÿíóòî íå ò³ëüêè â ìîâîçíàâ÷îìó, 
à é ñîö³îêóëüòóðíîìó òà ïñèõîë³íãâ³ñòè÷íîìó àñïåê-
òàõ.

Äëÿ ñòóäåíò³â-ô³ëîëîã³â, âèêëàäà÷³â âèùî¿ øêîëè 
³ â÷èòåë³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, øèðîêî¿ ÷èòàöüêî¿ àóäè-
òîð³¿. 
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Світлана Ленська

ГЕНЕТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ АСПЕКТИ ЖАНРУ 
В  ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ  ХХ СТОЛІТТЯ

Метою статті є з’ясування основних кон-
цептуальних підходів у світовому літературо-
знавстві до змістового виміру й сутності понят-
тя “жанр”, виявлення дискусійних моментів, су-
часного стану вирішення наукової проблеми і по-
дальших перспектив досліджень. Проаналізовані 
основоположні праці російського та зарубіжного 
літературознавства з теорії жанру, особлива ува-
га приділена поглядам М. Бахтіна. 

Ключові слова: жанр, генетичний і структур-
ний аспекти жанру, літературознавчі концепції.

П оняття генерики сформувалося ще в анти-
чні часи і знайшло теоретичне осмислення 

в працях давньогрецьких філософів. Але уяв-
лення про сутність жанру, його роль у твор-
чому акті з плином часу змінювалися досить 
відчутно – від закріплення за ним значення 
центральної естетичної категорії до повного 
заперечення. Метою даної статті є з’ясування 
основних концептуальних підходів у світовому 
літературознавстві до обсягу та сутності по-
няття “жанр”, виявлення дискусійних момен-
тів, сучасного стану вирішення наукової про-
блеми і подальших перспектив досліджень.

Прикметно, що в антології “Літературний 
жанр: від Платона й Арістотеля до Бертона 
і Дерріда”, виданій у Франції 2004 р., один із 
розділів має промовисту назву: “Ненависть до 
жанрів: циклічний феномен літературної іс-
торії?”, і тут справді окреслене важливе тео-
ретико-історичне питання про циклічність у 
розвитку генології.

На початку 1920-х рр. значний інтерес у 
науковців викликала праця Б. Кроче “Естети-
ка як наука про вираження і як загальна лінг-
вістика” (перше видання вийшло в Палермо 
1902 р.). Італійський філософ відносить тео-
рію жанрів до числа літературознавчих поми-
лок  [10, с. 44–46]. Наприкінці 1930-х рр. жан-
ри переживають піднесення свого авторите-
ту. Свідченням цього став проведений 1939 р. 
в Ліоні (Франція) міжнародний конгрес із про-

блем генології. У Росії в 1940–1941 рр. в Інсти-
туті світової літератури імені М. Горького над 
вирішенням проблем теорії літератури і зокре-
ма жанрології успішно працювала група визна-
чних учених під керівництвом Л. Тимофєєва 
(В. Жирмунський, Б. Ярхо, У. Фохт, М. Рибніко-
ва, М. Кравцов, Г. Абрамович, О. Квятковський, 
Г. Шенгелі). Саме на засіданнях цієї групи вче-
них М. М. Бахтіним було виголошено дві допо-
віді: “Слово про роман” і “Роман як літератур-
ний жанр”. Уперше унікальні матеріали про цей 
семінар були оприлюднені нещодавно [16]. 

У середині 1950-х рр. німецький поет Йо-
ханнес Бехер писав: “…Усі жанри являють со-
бою об’єктивні категорії, а не є якимись схе-
мами. Не все можна зобразити в будь-якому 
жанрі, – вирішення завдання художник почи-
нає з того, що він знаходить для своєї теми по-
трібний жанр” [4, с. 163]. Думку Й. Бехера про-
довжує один із найавторитетніших дослідників 
світової літератури Л. Пінський, який уважав, 
що “магістральним сюжетом жанру (або жан-
ровим сюжетом), власне кажучи, слід назвати 
те єдине й характерне у дії і в персонажах”, 
що спостерігається в усіх зразках жанру, “ту 
внутрішню подібність”, у якій виявляється кон-
цепція жанру. “Магістральний сюжет – це те 
докорінне, субстанційне у фабулі, характерах, 
побудові і т. ін., що  немовби стоїть за окреми-
ми творами як певна цілісність, проявляючись у 
них, видозмінюючись у них, – у “явищах”, мо-
дифікаціях, варіаціях жанру – при зіставленні 
цих творів, “в контексті” художньої творчості і 
читацького сприйняття” [17, с. 50–51].

На рубежі 1950–1960-х рр. почала утвер-
джуватися думка, що з розвитком художньої 
свідомості, у Новий час, жанр втрачає значу-
щість, натомість усі сутнісні та динамічні ха-
рактеристики в мистецтві почали пов’язувати 
зі стилем. Подібну точку зору більшою чи мен-
шою мірою поділяли  В. Сквозніков, Л. Гінз -
бург, Б. Корман, В. Грехньов.

© С. Ленська, 2012
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Справжнім поворотом до вивчення лі-
тератури в жанровому аспекті позначені 
70–80-ті рр. ХХ ст., коли успішно функціо-
нували кілька наукових шкіл при російських 
університетах. Помітну роль також відігра-
ли й зарубіжні публікації відомих славістів 
(С. Скварчинської, З. Геник-Березовської та 
ін.). Наприкінці 1980-х рр. знову спостерігаєть-
ся згасання інтересу до жанрової теорії: аме-
риканський теоретик Г. Шаффер прикро кон-
статував: “Кожний погодиться, що питання про 
літературні жанри достатньо заплутане” [25, 
с. 167].

Щодо змістового наповнення поняття 
жанру і сучасних напрямків його вивчення, 
можна виділити такі: по-перше, не втратила 
своєї впливовості стара нормативна теорія, що 
розглядає жанр як канон, “фіксовану форму” 
(Ж.-М. Шеффер та ін.). З нею пов’язана таксо-
нометрична концепція, згідно з якою головна 
функція жанру зводиться до того, щоб відігра-
вати роль “одиниці класифікації” [20; 8], слу-
жити основою “таксонометричного порядку” 
[24, с. 189–196; 23, с. 273–285].  (Так, напри-
клад, оповіданням уважається епічний твір до 
10 000 знаків, а більший – уже класифікується 
як повість, тобто найважливішим визнається 
зовнішньоформальний принцип.)

 Другий напрям літературознавчих до-
сліджень пов’язаний із релятивістськими кон-
цепціями. Прикладом може слугувати праця 
Ж. Дерріда “Закон жанру” (1980), де проголо-
шується постійна змінність, а відтак і невлови-
мість жанру: “Текст не може належати жодно-
му жанру. Кожен текст бере участь в одному 
або кількох жанрах, не існує позажанрового 
тексту, завжди є жанри, але їх наявність ніколи 
не призводить до приналежності до них” [22, 
с. 7]. Близькою до означеної є думка російсько-
го вченого С. Аверінцева, висловлена в працях 
“Історична рухливість категорії жанру: досвід 
періодизації”, “Жанр як абстракція і жанр як 
реальність: діалектика замкнутості й розімкну-
тості”: “Чи є категорія жанру в її найбільш за-
гальному, абстрагованому вигляді деяким інва-
ріантом, непорушною точкою відліку, відносно 
якої можна спокійно розглядати рух конкрет-
них жанрів, чи вона сама є рухливою, такою, 
що піддається посутнім змінам, історично обу-
мовленою?” [7, с. 104–105]. 

Інший ракурс проблеми розглядається в 
структурно-семіотичній площині і пов’язаний 
він насамперед з іменами С. Скварчинської і 
Ц. Тодорова. Але структуралісти змішували 
художні жанри з т. зв. “мовленнєвими жан-
рами”, віддаючи пріоритет “мовленнєвій дії”. 
Деяка штучність або умовність такого погляду 
очевидна, адже навіть привітання, що склада-

ється з одного слова, є формою комунікації, 
проте лише художній жанр виявляє естетичну 
значущість цієї комунікації. Подіб не широке 
тлумачення призводить до розмивання самого 
поняття жанру.

На встановлення ж семантики жанрових 
форм спрямований генетичний напрям, засно-
ваний на міфологічній концепції Н. Фрая, яку 
розвивав П. Ернаді. Також велике значення 
має теорія жанру М. Бахтіна, що не втратила 
актуальності донині. Серед російських учених 
його концепцію підтримали Г. Гачев, В. Турбін, 
Н. Лейдерман. 

У більшості сучасних праць з теорії літера-
тури, на жаль, спостерігається доволі широке і 
розпливчате тлумачення терміну “жанр”: “те-
матичний, технічно усталений тип художньої 
творчості, специфічний для кожного різнови-
ду мистецтва, який визначається своєрідністю 
зображення. Мінливість жанру залежить від 
конкретно-історичних умов” [11, с. 364]; “жанр 
– це історично сформований тип художнього 
твору, який синтезує характерні особливості 
змісту і форми певного виду творів, має віднос-
но сталу композиційну будову, яка постійно 
розвивається та збагачується” [5, с. 251] тощо. 
Отже, потребує уточнення, які особливості 
творів слід вважати характерними, який вид 
творів прихований за словом “певний”. Оче-
видно, що важливим аспектом є функціональ-
ний. Найбільш точним на сьогодні є визначення 
Б. Іванюка: “Жанр – вид змістовної форми, яка 
зумовлює цілісність літературного твору, що 
визначається єдністю теми, композиції та мов-
леннєвого стилю” [13, с. 197].

В “Енциклопедії постмодернізму” Ч. Вінк-
 віста та В. Тейлора відображені здобутки за-
хідного літературознавства і філософії. У стат-
ті “Жанр” зазначається, що це “тип написаного 
або виголошеного тексту та психологічна по-
будова, що допомагає читачам вибудовувати 
тексти у відповідь на повторювані риторичні 
ситуації” [6, с. 149–151]. Наведемо аргументи 
щодо визначення жанру з “Енциклопедії пост-
модернізму”: “…поняття жанру – це щось біль-
ше, аніж просто назва сукупності формальних 
і сутнісних характеристик. Навпаки – жанр 
(genre) це розумова побудова, кодувальна мо-
дель, яка робить можливим активне, часто 
цілеспрямоване прочитання і написання” [6, 
с. 150]; Г. Даброу розрізняє жанри “за темами, 
намірами, напрямом думок, тоном або комбі-
нацією думок”. П. Гернаді класифікував жанри 
у відповідності з авторською позицією, впли-
вом тексту на читача, мовними конструкціями 
та контекстом, до якого звертається автор. 
Е. Фаулер вважає посутніми такі ознаки жанру: 
посилання на попередніх авторів або жанрові 
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ознаки; заголовки і теми, що відкривають текст. 
Ц. Тодоров зазначав, що нові жанри “просто 
виникають з інших жанрів. Новий жанр – це 
завжди трансформація жанру давнішого або 
кількох давніших: через інверсію, переміщення, 
комбінування” [6, с. 150].

Художній текст, на думку Н. Лейдерма-
на, являє собою не просто “вторинну знакову 
систему” (термін Ю. Лотмана), а є багатоша-
ровою знаковою системою, що складається 
з двох сигнальних систем, що немовби накла-
даються одна на одну: власне граматична і ху-
дожня, остання ж, у свою чергу, утворюється 
на основі трьох підсистем: віртуально-пред-
метної, світомоделюючої і міфологічної [12, 
с. 38]. Базове значення має, звичайно, тексто-
ва система, яка, у свою чергу, перетворюється 
в “систему факторів естетичного враження” 
(вислів М. Бахтіна). Розглядаючи будь-який 
художній твір як систему (праці М. Кагана, 
В. Єремєєва, Ю. Борєва), що спирається на кон-
цепцію О. Потебні, звертаємо увагу на такі рів-
ні, як концептуальний (ідейно-тематичний), рі-
вень організації віртуальної художньої реаль-
ності (внутрішня форма), рівень матеріального 
вираження (зовнішня форма). 

Важливо підкреслити, що між мето-
дом, жанром і стилем існують концептуальні 
зв’язки. “За допомогою методу, що являє со-
бою систему принципів творчого перетворення 
дійсності, її естетичної оцінки і художнього 
узагальнення, здійснюється пізнавально-цін-
нісна сторона мистецтва” [12, с. 40] (цю дум-
ку підтримують В. Виноградов, З. Хованська, 
О. Чудаков, Ю. Борєв), з допомогою жанру 
реалізується моделююча сторона мистецтва, а 
зовнішня знаково-комунікативна сторона фор-
мується в стилі. Особливу увагу методові, жан-
ру та стилю  як системоутворюючим факто-
рам художньої цілісності свого часу приділив 
М. Храпченко. Взаємодія методу/жанру/стилю 
виступає універсальною структурою окремого 
твору, адже атмосфера тієї чи тієї історичної 
доби з її соціальними процесами, ідейно-фі-
лософськими пошуками, з притаманною добі 
психологією людей та побутовими умовами, а 
також індивідуально-неповторна особистість 
митця, його світоглядні позиції, тип мислен-
ня, міра таланту, ступінь художньої і загальної 
культури, смак – усе це перетворюється в плоть 
і кров мистецтва лише шляхом огранки завдяки 
законам методу, стилю і жанру. Саме тому ці 
категорії стають необхідними і достатніми для 
характеристики будь-якої історико-літера-
турної системи, як в синхронії (напряму, течії, 
стильового потоку, літературної школи), так і в 
діахронії (епохи, етапу, періоду).

У 1920-ті рр. М. Бахтін дав визначення 
терміну: “Кожний жанр – особливий тип бу-
дувати і завершувати ціле, притому, повто-
рюємо, суттєво, тематично завершувати, а 
не умовно-композиційно закінчувати” [14, 
c. 176]. Учений слушно наголошує: художнє 
ціле має бути тематично й змістовно заверше-
ним “внутрішньою завершеністю і вичерпаніс-
тю самого об’єкта” [14, с. 176]. Знаний теоре-
тик підкреслює функціональну сутність жанру: 
“Кожний жанр, якщо це справді суттєвий жанр, 
є складною системою засобів і способів осмис-
леного оволодіння та завершення дійсності” 
[14, с. 181]. Говорячи про жанри роману та по-
вісті, він указував на “місткість” і “немісткість” 
певної концепції дійсності в межах того чи того 
жанру.

Таким чином, естетична концепція світу й 
людини проймає всі аспекти й рівні художньо-
го твору, всі елементи художньої форми. Вона 
виражається в стилі, але втілюється, твориться 
саме в жанровій формі. Стиль організує насам-
перед зовнішню форму. 

Нам близькою видається думка Н. Лей-
дермана (Єкатеринбург), що художній твір є 
не відбитком якогось фрагменту дійсності, а 
художнім аналогом усього людського життя, 
сконцентрованим в образній формі естетичним 
смислом буття, котрий пізнає письменник [12, 
с. 51].

Генетичний аспект жанру найбільш повно 
був розроблений у працях М. Бахтіна. Учений 
сформулював визначення жанру, яке вважа-
ється класичним: “Літературний жанр за сво-
єю природою відбиває найбільш стійкі “віко-
вічні” тенденції розвитку літератури. В жан-
рі завжди зберігаються невмирущі елементи 
а р х а ї к и. Правда, ця архаїка, так би мовити, 
зберігається в ньому тільки завдяки постійно-
му його   о н о в л е н н ю, скажімо, осучаснен-
ню. Жанр завжди той і не той, завжди старий 
і новий водночас. Жанр відроджується й онов-
люється на кожному новому етапі розвитку 
літератури, в кожному індивідуальному творі 
даного жанру. В цьому життя жанру. Тому й 
архаїка, що зберігається у жанрі, не мертва, а 
вічно жива, тобто здатна до оновлення. Жанр 
живе теперішнім, але він завжди  п а м ’ я т а є  
своє минуле, свій початок. Жанр – представник 
творчої пам’яті в процесі літературного роз-
витку. Саме тому жанр і здатен забезпечити 
єдність і неперервність цього розвитку. <…>  
Тому для правильного розуміння жанру необ-
хідно піднятися до його джерел” (скрізь – роз-
рядка автора) [3, c. 178–179].

Структура тих жанрів, що виникли в надрах 
великих культурних епох (античність, Серед-
ньовіччя, Відродження, Новий час), зберігають 
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пам’ять про свій генезис із архаїчних жанрів. У 
давніх архетипах моделі світоустрою закарбу-
валася пам’ять про міфологічний космос. Біль-
шість літературних жанрів з давньою історією у 
той чи той спосіб пов’язані через пам’ять жан-
рової форми з першофеноменами жанру, вони 
неначе звіряли життя людини з ідеєю Космосу, 
затверділою в жанровій моделі світу. 

Величезне значення для виявлення жан-
рового генезису  мають дослідження у сфері 
міфології та ранніх форм мистецтва, зокре-
ма в мистецтвознавстві, філософії, соціо-
логії, культурології, що плідно розвивалися 
від 1920-х рр. упродовж ХХ століття. Серед 
видатних учених, що працювали в цьому на-
прямку, слід назвати О. Веселовського, О. По  -
тебню, Д. Фрезера, Е. Кассірера, Б. Малинов-
ського, О. Лосєва, О. Фрейденберг, В. Проп-
па, Є. Мелетинського, Б. Рибакова, М. Еліа-
де, К. Леві-Стросса, Н. Фрая, В. Топорова, 
В. Іванова, С. Аверінцева. Міфологія як систе-
ма уявлень про світ і буття орієнтована на вті-
лення цілого всесвіту. “Міфопоетична модель 
світу, – писав В. Топоров, – завжди орієнтова-
на на граничну космологізацію всього сущого: 
все є дотичним до космосу, пов’язане з ним, ви-
водиться з нього і перевіряється через співвід-
ношення з ним”. Тому в міфологічній свідомос-
ті цілісність світобудови завжди моделювалася 
як Космос, тобто упорядкована і доцільна єд-
ність усіх явищ та елементів. Відтак головною 
функцією міфологічної моделі світу є перемога 
над хаосом, упорядкування буття і надавання 
смислу існуванню людини. Ця думка пронизує 
ряд праць відомого міфолога Є. Мелетинсько-
го: “Головна мета міфу – підтримка гармонії 
особистого, суспільного, природного, підтрим-
ка і контроль соціального і космічного порядку 
<…>. У міфові превалює пафос долання хаосу 
і перетворення його в космос” [15, c. 5–6]. При-
чому космос від самого початку включає цін-
нісний етичний момент.

Пам’ять про космографічну модель сві-
ту, яка є структурним ядром міфологічно-
го архетипу, – це і є “пам’ять жанру” (термін 
М. Бахтіна). Це ядро зберігається завжди, не-
зважаючи на те, що в тяглості літературного 
процесу зустрічаються періоди, коли воно не 
усвідомлюється семантично, але в інші періоди 
було особливо акцентоване на зв’язках із мі-
фом. Пам’ять про космогонічну модель, покла-
дена в основу жанрової структури, входить до 
арсеналу художньої культури і починає працю-
вати, з одного боку, направляючи творчу думку 
письменника, а з іншої – даючи читачеві ключ 
до адекватного сприйняття художнього твору. 

У процесі історичного розвитку жанр ні-
коли не повторюється: оживаючи в новому 

контексті, жанровий канон завжди втілюється 
у своєрідну типологічну форму, яка суголос-
на і детермінована певним соціокультурним 
контекстом. Види цієї трансформації можуть 
бути найрізноманітнішими: і реставрація жан-
рового канону (наприклад, елементи агіогра-
фічної літератури в романі “Марія” У. Самчу-
ка), і творче продовження вихідного жанро-
вого зразка (перетворення оди Горація “Exegi 
monumentum” в певну жанрову форму та її 
еволюція від “Пам’ятника” М. Ломоносова, 
Г. Державіна й О. Пушкіна до “Пам’ятників” 
В. Маяковського, А. Ахматової, М. Рильського, 
М. Зерова та інших). Мають місце і структурні 
“прирощення” до “пам’яті жанру”, і полемічний 
діалог із нею.

У процесі історичного розвитку жанр ні-
коли не повторюється: актуалізуючись, від 
завжди стає суголосним своєму часові, соціо-
культурному контекстові.

У сучасному літературознавстві досить дис-
кусійним залишається питання щодо визначен-
ня носіїв жанру. Приміром, Р. Уеллек й О. Уор-
рен називають такі елементи: структуру оповіді, 
обстановку, способи творення характерів, тон 
[19, с. 206–208]. В. Кайзер в епічному просто-
рі виділяє три елементи: образ, простір, подію 
[12, с. 117]. Французькі дослідники Р. Бурне і 
К. Келле конструктами жанру роману назива-
ють композицію, оповідь, точку зору, простір, 
час, персонажів, автора (в соціологічному сен-
сі). П. Ернаді виділяє “типи і перспективи опо-
віді (дискурсу)”, а також “масштаби і настрої 
словесного світу” [12, с. 117]. Польська дослід-
ниця роману А. Матушевська серед жанроутво-
рюючих елементів називає “діалектику оповід-
ної позиції”, час і простір, особистість у кон-
тексті суспільства, “композиційну стратегію” і 
проблему взаєморозуміння автора з читачем. 
М. Бахтін наголошував на важливості худож-
нього хронотопу, на способах організації “зон” 
“голосів” суб’єктів у жанрі і відповідній мов-
леннєвій організації жанру [2].

Насамперед серед носіїв жанру необхід-
но назвати суб’єктну організацію художньо-
го світу. За класичним висловом Б. Кормана, 
це “співвіднесеність усіх уривків тексту, що 
утворюють даний твір, із суб’єктами мовлення 
– тими, кому приписаний текст (формально-
суб’єктна організація), і суб’єктами свідомос-
ті – тими, чия свідомість виражена в тексті 
(змістово-суб’єктна організація)” [9, c. 508]. 
Кожен жанр генетично пов’язаний із типовою 
суб’єктною організацією. Наприклад, у кано-
нічних зразках малої прози Боккаччо, Чосера, 
Пушкіна, Гоголя присутній персоніфікований 
розповідач. Він є структурно необхідним, адже 
його особистим досвідом умотивований вибір 
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матеріалу для розповіді, цей матеріал актуалі-
зований ситуацією спілкування зі слухачами. У 
розповіді відбивається кругозір мовця, форму-
ється емоційно-оцінний тон розповіді. Навіть 
фрагментарність оповіді, переплетення дра-
матичного зображення з прямою розповіддю, 
його узагальнення, апеляція до слухачів – усе 
це вписується в атмосферу “розказування”.

Навряд чи можна погодитися з думками 
Ю. Тинянова і Б. Ейхенбаума, котрі вважа-
ли розповідача “жанровим рудиментом” [18; 
21]. Проте, наприклад, історія розвитку жан-
ру оповідання свідчить про інше: відмічаються 
періоди, коли розповідач відчутно персоніфі-
кований, максимально активний, але спостері-
гаються і часи, коли він неначе розчиняється в 
художньому світі твору.

Ще одним важливим носієм жанру зали-
шається теоретично обґрунтована М. Бахтіним 
(щодо жанру роману) просторово-часова орга-
нізація, що відіграє роль конструкції внутріш-
ньотекстової сфери художнього світу. На жан-
роутворюючій ролі хронотопу неодноразово 
наголошував учений: “Жанр і жанрові різно-
види визначаються саме хронотопом, причому 
в літературі провідним первнем у хронотопі є 
час” [2, с. 235]. Серед просторово-часових об-
разів, які здатні втілювати суттєві параметри 
людського життя і діяльності, створюючи не-
повторний художній світ, вирізняються сюжет, 
система характерів, пейзаж, портрет, вставні 
епізоди. Функція хронотопу полягає насампе-
ред у творенні “віртуальної реальності” твору, 
по-друге, вона включає естетичний і ціннісний 
аспекти, неначе резонуючи на вчинки або на-
строї персонажів і беручи участь у створенні 
емоційної атмосфери твору. 

Крім предметного, важливе місце у тво-
рі посідає духовний модус буття, втілений у 
пневматосфері (термін Н. Лейдермана). Гі-
потезу про існування даного феномена як 
“особливої частини матерії, що включена 
в колообіг культури або, точніше, в коло-
обіг духу”, висловив уперше П. Флоренський 
1929 р. у листі до В. Вернадського (цит. за [12, 
с. 123]). В. Вернадський називав цю субстанцію 
ноосферою, О. Чижевський – психосферою, 
М. Хайдеггер – інтелектосферою. Під пневма-
тосферою літературного твору маємо на увазі 
макрообраз, що воєдино організує сферу ра-
ціонального (думки персонажів, їхнє спілку-
вання, коментарі, розмисли оповідача) і сфе-
ру ірраціонального (сугестивні душевні стани, 
емоційну атмосферу, що виникає з ритму мов-
лення, з колориту предметного світу, з вигляду 
самих предметів тощо). У жанрах інтелектуаль-
ного спрямування (притчах, філософських діа-

логах, утопіях і антиутопіях) образ пневматос-
фери займає важливе місце [12, с. 123–124]. 

Жанрова природа певного твору не може 
залишатися поза асоціативним фоном, що 
утворюють як прямі асоціації, так і приховані 
(підтекст і надтекст, різновидом останнього є 
інтертекст).

Стилетвірну функцію у творі відіграє інто-
наційно-мовленнєва організація. Саме нею тво-
риться мелодика оповіді, її монологічність або 
поліфонізм.

Система носіїв жанру не лише втілює пев-
ний визначений жанровий зміст, але й виступає 
системою умовностей, що мотивує читацьке 
сприйняття, апелює до здорового глузду і жит-
тєвого досвіду читача (сфера ratio), до худож-
ніх канонів і норм, але й активізує пам’ять та 
уяву читача (впливає на сферу emotio).

Система носіїв жанру не лише втілює пев-
ний жанровий зміст, але й виступає системою 
умовностей, що мотивує читацьке сприйняття, 
апелює до розуму й життєвого досвіду читача, 
до тих художніх норм і канонів, що активізу-
ють його пам’ять і уяву.

Н. Лейдерман виділяє такі типи побудови  
“світообразу”: 1) “безпосереднє відтворення” 
(міфи, Біблія); 2) “ілюзія всесвітності” (героїч-
ний епос); 3) символічний (або метафоричний), 
характерний для роману, трагедії, філософ-
ських сонетів, елегії; 4) метонімічний (опові-
дання, балада, окремі ліричні жанри, повість, 
драматичні жанри); 5) асоціативний (жанри 
лірики, паремійні жанри: прислів’я, афоризми, 
максими, загадки) [12, с. 96–107]. Моделювання 
світу у творі являє собою творчий акт, сутність 
якого полягає в порівнянні художньої ідеї із 
загальним ходом життя, його основними за-
конами. Художня модель дійсності не тотожна 
просторово-часовій копії життя, це “особли-
вий модус дійсності” (вираз І. Виноградова).

Отже, в категорії жанру, як правило, виді-
ляються три взаємопов’язаних аспекти: жанр 
як стійка система структурно виражених дифе-
ренціальних ознак (нормативний аспект); жанр 
як сукупність генетичних рис, які піддаються 
засвоєнню наступними епохами від попередніх 
(генетично-еволюційний аспект); і, нарешті, 
жанр як установка (виражена або та, що маєть-
ся на увазі, установка на читацьке сприйняття) 
(конвенційний аспект).

Кожен із пластів та елементів жанру має 
власний генезис і свою історичну долю. Тому 
так цікаво вивчати еволюцію тих чи тих жан-
рових форм з позиції взаємодії внутрішніх сил, 
які їх утворюють. При детальному аналізі ви-
являється, що неповторні індивідуальні жан-
рові системи тяжіють до певних стійких типів 
структур. Залишається дискусійним аспект 
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триєдності жанру, методу і стилю як структур-
ної основи мистецьких творів. Також потребує 
подальшої розробки проблема жанрової спе-
цифіки літературних напрямків і течій, особли-
во в художній системі ХХ століття. Вирішення 
цих питань залишається одним із перспектив-
них напрямків сучасної літературознавчої нау-
ки.
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У статті розглянено особливості поетики 
віршованого роману Івана Багряного “Скелька” 
як твору-виклику радянській дійсності.  

Ключові слова: роман у віршах, композиція, 
алюзія, ремінісценція, символ.

 

О дним із перших романів у віршах в укра-
їнській літературі ХХ століття став іс-

торичний віршований роман Івана Багряно-
го “Скелька”. Своєю появою він засвідчив 
окремішність від інших віршованих романів, 
написаних у 1920–1930-х рр.: на відміну від 
сучасників, автор “Скельки” не лише чітко й 
однозначно дав своєму поетичному витвору 
жанрове означення “роман у віршах”, а й до-
кладно обґрунтував причини написання твору 
саме цього вельми непростого жанру. “Пер-
шим стимулом і першопричиною написання 
твору, – за Олександром Шугаєм, – <…> було 
бажання авторове дати, всупереч загальному 
твердженню, що “прошел уж век эпических 
поэм”, широке епічне соціальне полотно – чи-
табельний твір віршовою формою, – і довести, 
що “век эпических поэм” не тільки не минув, а 
саме настав” [6, с. 370]. Вибір жанрової фор-
ми став своєрідним творчим викликом добі, 
бо відрізнявся від соцреалістичних канонів 
не лише змістом, а й формою – елеґантною та 
стрункою. Тож, очевидно, невипадково автор 
єдиної на час написання твору схвальної ре-
цензії на “Скельку” Іван Ярмолинський нази-
ває її романом у віршах та романом (хоч і не 
уникає іншого жанрового визначення –  “по-
ема”), тоді як затятий антагоніст Івана Багря-
ного критик Олександр Правдюк послідовно 
уникає жанрового визначення, називаючи 
“Скельку” винятково “твором”. І хоч Олек-
сандром Правдюком жанрові новації автора 
“Скельки” були підмічені, але однозначно про-
ігноровані.

Підґрунтям віршованого роману стали на-
родні перекази й легенди про антикріпацьке 
повстання у ХVІІІ столітті селян с. Скельки, 
що на Полтавщині, проти московських ченців 
Скельського монастиря. Достовірних історич-
них даних ані про заснування монастиря, ані 
про саме повстання, внаслідок якого монастир 
було знищено місцевими селянами під прово-

дом Данила Чорного, на сьогодні не існує. Як 
стверджував упорядник опису Чернігівсько-
го намісництва Шафонський на основі усних 
оповідей монахів, Скельський монастир був 
заснований вихідцями з-за кордону на місці 
колишніх засік зіньківського полковника Ши-
мана і мав відіграти роль духовної та прикор-
донної фортеці на межі з татарським Диким 
полем. Символічно, що московський монастир 
знаходився в самому серці Гетьманщини, а 
Зіньківський полк, на землях якого розташо-
вувалося село Скелька, став вірною опорою 
гетьману Іванові Мазепі, одностайно підтри-
мавши його союз зі шведським королем. Сюди 
ж після поразки були змушені повернутися за-
лишки розбитого українського війська, і саме 
монахи Скельського (Куземинського) монас-
тиря видали козаків московському царату. Ця 
подія та безмежне знущання ігумена та вірних 
йому ченців і спричинилася до народного по-
встання, котре, за переказами, очолив місце-
вий козак Данило Чорний. Достеменно не ві-
домо, чим саме завершилася буря людського 
невдоволення й гніву, але указом Катерини ІІ 
від 1786 року Скельський монастир було за-
крито, всі його володіння повернуто до казни, 
куди ж поділася сама будівля, до цього часу 
з’ясувати не вдалося. 

Отже, за слушним твердженням Миколи 
Васьківа, “питання про документальну осно-
ву “Скельки” залишається відкритим” [2, 
с. 36]. До того ж сам автор зазначав, що на-
писав роман за переказами свого рідного діда. 
Працюючи над “Скелькою”, митець прагнув 
не стільки опоетизувати документальний фа-
ктаж, скільки на основі фольклорних джерел 
створити абсолютно новий за змістом і фор-
мою твір, зіставивши негідне сучасне суспіль-
ство зі славним минулим, орієнтуючись у цьо-
му на традиції романтизму ХІХ століття. 

Іван Багряний по-новому переосмислює 
народну легенду про героїв-повстанців, надав-
ши їй чіткої окресленості характерів та влучно 
розставивши ідеологічні акценти, зосередив-
ши свою творчу уяву на національно-історич-
ній проблематиці, екстраполюючи події ХVІІІ 
століття на сучасні йому україно-російські 
взаємини. Завдяки опозиції “сучасне/минуле” 
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поет легко переносить трагічні, але водночас 
і славні, героїчні події на канву реалій 1920–
1930-х років, спонукаючи читача зробити єди-
но можливий висновок: боротьба селян проти 
кліру Скельського монастиря є передовсім не 
класовою, не антирелігійною, а національною 
за своєю суттю. Безперечно,  конфлікт рома-
ну має чітко виражену національну основу: 
“Протистояння ченців і селян у творі постійно 
набуває форм протистояння національного, в 
якому російські імперські прагнення можуть 
набувати найрізноманітнішого характеру – чи 
то військової, чи то релігійної експансії” [2, 
с. 37]. 

Зображуючи світ селян Скельки і світ 
ченців монастиря, Іван Багряний удається 
до їх різкого протиставлення, ключову роль 
у якому відіграє саме національна ознака. 
Прикметною в цьому сенсі є характеристика 
монастирського кліру, лаконічний опис яко-
го подається за принципом чітко вираженої 
контрастності: “Не’дин, не два там божих 
дзвонарів, / Та все чужі – Міхеї та Павліни 
– Та так тягнули Божих тропарів, / Що голі 
села й дальші хутори / З сльозами / припада-
ли на коліна” [1, с. 17]. Крім ключового слова 
“чужі”, автор використовує і засіб смислової 
градації: поетична фраза починається із свя-
тих для кожного українця слів “дзвонарі”, 
адже дзвін одвічно символізував духовність, 
Божу благодать, спокій, а церковний спів – 
утілення вищого життєвого смислу вірянина, 
одначе дзвін перебуває саме в “чужих” руках, 
тож і виконання “чужими” ченцями-носіями 
російських імен викликає в селян не духовний 
спокій, а навпаки – сльози і тривогу. За до-
помогою лише однієї фрази авторові вдалося 
окреслити весь багатоаспектний конфлікт, 
покладений в основу роману: поневолення 
України Російською імперією досягло панів-
ної сили, тому що підкорило собі найсвятіше – 
церкву, споруджену українцями, що відтепер 
не є для них прихистком і духовним оберегом, 
бо навіть настоятель монастиря – ігумен Ієре-
мія – є “чужим” для села, що підкреслюється 
у творі так: “Він, кажуть, сам з Расєї…/ Не 
наш, не наш, – твердила думка десь, – / Не 
сподівайсь добра – то смерть твоя в кереї, / 
То син тамбовського архієрея, / Облудний – 
як і рід його увесь, / Не вір!..” [1, с. 70].

Удавшись до оригінального образотво-
рення та досконало володіючи езопівською 
мовою, Іван Багряний зумів донести до чита-
чів головну ідею твору: насилля, культивоване 
Російською імперією в усі часи, рано чи пізно 
призведе до вибуху народного гніву, і що ско-
ріше це станеться, то краще: “І хоч, мовляв, 

“до нині то було”, / Але під сонцем все мож-
ливе і віднині!” [1, с. 7]. 

Структурна й змістовна трансформація 
легендарного матеріалу, застосована Іваном 
Багряним у “Скельці”, покликана змінити іс-
торико-культурологічні акценти, що почали 
насильно прищеплюватися українській літе-
ратурі, наприклад, осмислення подій ХVІІ–
ХVІІІ століть, а також сприяє корінній зміні 
погляду на українську творчість – і народну, 
й авторську: українці можуть і здатні бороти-
ся за свою свободу – так було і так буде в усі 
віки, – стверджує поет, використовуючи для 
цього легендарний матеріал та проводячи ху-
дожні паралелі зі становищем українства у ХХ 
столітті.

Одним із виразників ліричного начала є 
оригінальна композиція віршованого роману, 
що має кільцеву структуру, сформовану за до-
помогою образів-символів та рефренів. Засад-
ничими елементами композиційної структури 
“Скельки” є принцип антиципації й строфічні 
анафора та епіфора, що виконують важливі 
функції акцентування найважливіших, посут-
ніх моментів у предметно-мовленнєвій ткани-
ні твору. Анафоричні повторення виступають 
скрепами роману, вибудовуючи струнку вежу 
синтаксичної ритміки твору. Наведемо кіль-
ка прикладів анафоричних та епіфоричних 
повторень: “В льоху зима, / В льоху страш-
на зима…/ В льоху зима і темінь, як в раю” 
[1, с. 128]; “І тільки десь – надія, як зоря, / І 
тільки десь – і гордість, і молитва” [1, с. 60]; 
“За непокірного, / За бунтаря, / За милого, 
хорошого, немов дощем, молитва ця полита 
/ Дівочими слізьми…” [1, с. 60]; “Коли бать-
ків хоч скільки-небудь любиш, / Коли бажаєш 
лихо одігнати, / Коли тобі так дорога рідня” 
[1, с. 73–74]. Стилістичні фігури єдинопочатку 
та єдинокінця замикають сюжетне коло рома-
ну у віршах, який і починається, і завершуєть-
ся однаковими строфами. Анафора й епіфора 
виступають прикметними рисами “Скельки”, 
надаючи їй неповторних жанрових рис та слу-
гуючи одним із покажчиків твору-симбіонта, 
його стилістичною візитівкою.

Використовуючи композиційний засіб ан-
тиципації, поет вдається до таких прийомів, як 
віщі сни, віщі знаки, алюзії, авторські ремарки, 
наскрізні образи-символи, народні пісні.

Віщі сни бачить головний герой твору – 
Данило Чорний, у мареві нічних видінь вба-
чаючи майбутню смерть нареченої Мар’яни: 
“…Боже мій, це смерть!.. / Тривогою налля-
лось серце вщерть, / І вкрилося чоло холод-
ним потом” [1, с. 85]. Світлий, радісний сон, 
що пророкує їй визволення, бачить Мар’яна, 
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перебуваючи в пороговій екзистенційній ситу-
ації – в полоні ігумена Ієремії, однак ця ілюзія 
обертається смертю в реальності. 

Віщими знаками в романі виступають об-
рази-деталі, які фігурують у фольклорі: свічки 
під час обряду вінчання, одна з яких гасне ра-
ніше, віщуючи смерть; біль Мар’янчиного сер-
ця, яке відчуває недобре; порівняння церкви з 
гробом, а ночі – з могилою є провісниками по-
дальших подій у монастирі, що й справді стане 
домовиною для своїх служителів. Віщункою, 
яка виступає від імені наратора, є ніч, яка має 
риси живої істоти, що голосить, квилить на-
передодні знакових подій, передбачає долю їх 
учасників: “Забилась тінь на шибеницях лісу. 
/ В розпуці руки ломить ніч свої / – Усіх-усіх 
та й візьмуть в нагаї, / І кожного десятого / 
Повісять…” [1, с. 48], “Біля печери ніч, і їй 
аж наче чудно: / – Ой, візьмуть завтра когось 
в нагаї…/ Ой, хлопчики мої, сини мої! / І що 
то завтра буде…” [1, с. 84]. 

 Алюзії у віршованому романі “Скелька” 
творять історично-літературне тло, відсилаю-
чи як до відомих історичних подій та постатей, 
так і до джерел красного й сакрального пись-
менства. Алюзійне зіставлення річок Ворскла, 
над якою розкинулось село Скелька, та Вави-
лонських рік вияскравлює ідею автора про по-
дібну долю єврейського й українського наро-
дів, які, перегорнувши славні сторінки мину-
лих битв, нині втратили бойовий дух предків: 
“Старі, малі, поети й жебраки, / Немов жиди 
на ріках Вавилону” [1, с. 11]. Саркастично 
змальовуючи релігійні відправи й повсякденне 
життя ченців, що втонули в гріхах, автор вико-
ристовує біблійний парафраз, що контрастує 
з реальним наповненням суті монастирського 
життя, де кожен упивається, не знаючи міри: 
“Не упивайсь, а пий. Тверезим йди до раю…/ 
Путі Господні знає тільки Бог” [3, с. 67]. 
Алюзією на твір Миколи Гоголя “Тарас Буль-
ба” є фраза, що звучить у розмові між старим 
Гармашем і його сміливим послідовником Да-
нилом: “– Ой, сину, сину!.. – / Чую, батьку 
мій!” [1, с. 83] як ланка між двома покоління-
ми, представник старшого з яких – Гармаш є 
іскрою, що живить бойовий дух повстанців і 
їх ватажка Данила Чорного. Алюзія на гого-
лівський твір є невипадковою, адже Іван Ба-
гряний виступає продовжувачем романтичних 
традицій письменників ХІХ століття – Миколи 
Гоголя, Пантелеймона Куліша і, звичайно ж, 
Тараса Шевченка. 

Гайдамацький рух, як і поема геніаль-
ного попередника Івана Багряного – Тараса 
Шевченка, є взірцем мужності й мистецького 
осмислення історичних подій та їх майстер-

ного ідейного наповнення. На безпосередню 
спорідненість історичної поеми “Гайдамаки” 
та віршованого роману “Скелька” вказує до-
слідник Микола Васьків, переконаний у тому, 
що свій твір Іван Багряний будує за аналогією 
до Шевченкової поеми, “використовуючи сю-
жетно-композиційні, образні, ідейні особли-
вості творів Кобзаря” [2, с. 37]. 

Крім композиційних паралелей, що про-
лягли між текстовими полотнами історичної 
поеми та віршованого історичного роману (це 
і принцип побудови розділів, і безпосередня 
вказівка на жанрово-структурне наслідування 
видатного попередника у вигляді підзаголовка 
до першого розділу: “Замість інтродукції”), 
чітко вираженою є і схожість принципів сю-
жетної побудови та образної системи: обра-
зи Яреми й Оксани з “Гайдамаків” та Данила 
і Мар’яни зі “Скельки” утворюють два одно-
спрямовані художні вектори, об’єднані і спіль-
ністю романтичної характеристики головних 
персонажів, що проносять своє ідилічне ко-
хання через бурхливі історичні події; і фабуль-
на динаміка: поступово із закоханих сільських 
парубка й дівчини Шевченкові герої, а вслід за 
ними й герої Івана Багряного, перетворюють-
ся на сміливих повстанців, борців за волю.

Алюзійними до поеми Тараса Шевченка є і 
деякі сцени роману у віршах, наприклад, куль-
мінація – спалення монастиря: “Огонь і дим. 
Не видно ні чорта. / Ченці з драгунами зміша-
лися – зчепились / На смерть, не на живіт, / А 
їх усіх лупили…/ І падали в диму стропила, / 
І танцювала дико чорнота. / У хаосі ж, у кри-
ках – тут і там / У одсвіті пожежі танцю-
вав Данило…” [1, с. 185–186]. Ця моторошна 
панорама – чи не дзеркальний відбиток зобра-
ження помсти гайдамак із поеми Кобзаря: “А 
Галайда, знай, гукає: / “Кари ляхам, кари!” 
/ Мов скажений, мертвих ріже, / Мертвих 
віша, палить. / “Дайте ляха, дайте жида! / 
Мало мені, мало! / Дайте ляха, дайте крові 
/ Наточить з поганих! / Крові море… мало 
моря…/ Оксано! Оксано! / Де ти?” –  крик-
не й сховається / В полум’ї, в пожарі… Пекло 
червоніє. / У полум’ї, повішані / На кроквах, 
чорніють / Панські трупи. Горять крокви / І 
падають з ними” [5, с. 111].  

  Алюзійним принципом просякнута і об-
разна система “Скельки”, в якій селяни-по-
встанці за допомогою цього засобу порівню-
ються з гайдамаками: “Біжать, злітаються 
Залізнякові діти” [1, с. 143], функцію істо-
рико-літературного нагадування виконує і 
топонімічна алюзія “Гонтівські ліси” ([1, 
с. 142]), що опрозорює зв’язок з іменем леген-
дарного гайдамацького ватажка Гонтою. 
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Використовуючи алюзії, автор апелює і 
до давнього епосу – “Слова о полку Ігоревім” 
та “Рамаяни”, створюючи непоривний зв’язок 
між історично-літературними артефактами 
та порівнюючи свого героя з героями давньо-
українського й давньоіндійського героїчного 
епосу: “Данило зник – пропав, як сизий дим. 
/ Та не пропала слава Рамаянна, / Хороша 
слава. Думи і пісні / По велетню, по любому, 
по нім, / Рокочуть струни смілого Бояна” [1, 
с. 195]. Легендарний Рама у свій час здолав чу-
довисько Равану, легендарний же український 
отаман Чорний переміг Скельського церков-
ного монстра, який нищив його народ. Алю-
зійним до “Слова о полку Ігоревім” є і звер-
нення поета до читача: “Почнемо, мабуть, 
так, / Як дід велів почати” [1, с. 15], що лі-
ризує нарацію в романі “Скелька”, автор якого 
постійно втручається в хід подій, коментуючи 
їх та доповнюючи фабульну лінію ліричними 
відступами.

Ремінісценцією на поетичні твори відомих 
романтиків ХVІІІ–ХІХ століть – Готфріда 
Бюрґера, Василя Жуковського та Левка Боро-
виковського – є сцена зустрічі Данила зі своєю 
мертвою нареченою, в якій персонажі, щоправ-
да, міняються місцями: мертвою виявляється 
дівчина, а не хлопець і, до того ж, не вві сні, 
а в реальному житті. Не випадково романтич-
ні засоби з’являються у “Скельці”, бо чимало 
рис роман-симбіонт успадкував саме з епохи 
романтизму: звернення до славної історії та її 
опозиціонування ницій сучасності; ідеальний 
романтичний герой-одинак; сюжет, відтво-
рений за фольклорними творами; ліро-епіч-
на природа жанру тощо. Типово романтична 
сцена відсилає читача до відомих літературних 
джерел, створюючи відчуття єдності з давніми 
традиціями романтиків: “Сплигнув Данило, за 
поріг влетів…/ Та й зупинився: / …Під іко-
ною ще й у кутку свяченім, / В намітці білій, 
в персні золотім, / З свічею у руках – так ніби 
на хресті – / Лежить розіп’ята на квітах на-
речена…/ Труп зітхнув глибоко, / Пробурмо-
тів… Він щось сказав…/ А по щоці скотила-
ся сльоза / З куточка вій – із неживого ока, / 
Блиснула променем і капнула униз, – / На руку 
впала…” [1, с. 141–142]. Опис трагічного по-
бачення наречених міцно вплітається в інтер-
текстуальне поле балад “Леонора” Готфріда 
Бюрґера, “Світлана” Василя Жуковського та 
“Маруся” Левка Боровиковського, перекон-
ливо доводячи належність Івана Багряного до 
кола віт чизняних неоромантиків. 

Авторська ремарка доповнює картину 
тужливої безнадії, що пронизує весь твір, за 
винятком початку й кінця, бо навіть усезнаю-

чий творець роману не здатен запобігти тра-
гедії, що розгортається на сторінках твору: 
“Хоч би хто знав!/ Хоч би хто-небудь знав,/ 
Що то ігумен задушив Мар’яну!..”  [1, с. 132]. 
Ремарка також підсилює ідею незворотності 
долі та жахливого нерозуміння, відчуженості 
між людьми, які не годні почути один одного 
та, як наслідок, зрозуміти справжній перебіг 
подій: селяни, не розібравшись у тому, хто за-
подіяв смерть улюблениці всієї Скельки, від-
разу звинувачують у цьому Данила.

Важливим елементом композиційної 
будови віршованого роману є історична ре-
троспекція, в якій стисло викладено історію 
Скельського монастиря, заснованого “тур-
ботами російських духоборців” [1, с. 49], а 
також оприявлюється глибокий зв’язок між 
подіями минулого та сучасного: зрадивши ко-
лись послідовників Мазепи, селяни тепер ціл-
ком справедливо потерпають від сваволі тих, 
служачи кому, раніше “запродалися”. Ретро-
спекція в романі “Скелька” звучить як мотив 
покарання за гріхи, що, розгортаючись, ви-
ступає центральним конфліктом твору: кон-
флікт між двома націями, між двома різними 
світоглядами, і служіння представників одно-
го з них іншому обертається для обох крива-
вою трагедією. Крім того, цей композиційний 
прийом служить творчим підґрунтям для мон-
тажного принципу побудови тексту роману, в 
якому воєдино сплелися ліричні відступи й іс-
торичні екскурси, сприяючи органічній зміні 
часових площин: від подій ХVІІІ століття до 
сучасних авторові 20-х років ХХ століття.

 Наріжним символом, однією з функцій 
якого є поєднання різних смислових частин 
віршованого роману, виступає дзвін як уособ -
лення Скельського монастиря з його розпо-
рядком і внутрішніми законами. Слово “дзвін” 
вживається в романі 46 разів, дієслово “дзвені-
ти” – 12, іменник “дзвонар” – 18. 

З удару дзвону, що має негативну конота-
цію, починається перший розділ роману: “Уда-
рив дзвін чотиристапудовий, / Гойднув скри-
вавленим на сонці язиком. / Здригнула даль…/ 
Дзвін ударив знову – / Гукає і гуде без слова, 
/ Гуде, як вирок, як могутніший закон” [1, 
с. 21]. Кольорова та фонічна характеристики 
монастирського дзвону справляють гнітюче 
враження на читача, тримають його в постійній 
напрузі та тривожному очікуванні за допомо-
гою лаконічних, але влучних характеристик. 
Як відомо, дзвін – давній релігійний символ, 
що означає проповідування істини, а в ширшо-
му значенні – плин часу. Крім того, дзвін може 
сповіщати як про святково-урочисті події (ре-
лігійне свято, весілля, перемога), так і виступа-
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ти символом небезпеки і смерті [4, с. 156–157]. 
Саме в другій іпостасі постає образ церков-
ного дзвону на сторінках “Скельки”. Власне, 
вираз “ударив дзвін” є рефреном, покликаним 
символізувати початок кожної дії у творі-сим-
біонті, який має ознаки всіх трьох літератур-
них родів – епосу, лірики та драми. Кожен акт 
лірико-драматичної оповіді починається саме 
цими словами, і це зрозуміло: життя монасти-
ря та села Скелька протікало за законами, що 
їх вкарбовував у небесно-річкову синь дзвін, – 
символічний образ часу. Фраза “Ударив дзвін, 
/ І ризничий устав” [1, с. 23] знаменує початок 
злодіянь ігумена, і вираз “Як раптом в полум’ї 
вечірньої зорі / Ударили на сполох дзвонарі” 
[1, с. 42] віщує про початок страшної трагедії, 
спричиненої вбивством ланового, і поетичний 
вислів “Дзвін гуде, гуде: / Зреклись раби од-
вічної покори” [1, с. 44] втілює ідею початку 
духовного відродження селян. Ритміці дзвону 
підпорядковується все – ритуальне життя мо-
настиря й села, духовне піднесення повсталих 
селян, навіть зміна поколінь: “І диктував за-
кони мідний дзвін, / і муштрував рабів” [1, 
с. 53]. Закону мідного дзвона не підкоряла-
ся лишень одна особа – ігумен Ієремія: “Що 
дзвін йому? І що йому закон?” [1, с. 26]. Про-
тивагою образу монастирського дзвона ви-
ступає інший звуковий образ – дзвін зброї, 
що внаслідок подій, зображених у віршовано-
му романі, заглушує гудіння мідного дзвона: 
“...Коли б знов, коли б оце полки / І зброї 
дзвін, – коли б не час такий, / Не один би за-
плакав…” [1, с. 34], “Гей, то не дзвін меча / І 
не літаври слави!..” [1, с. 156]. 

Цікаво, що селяни також збиралися за сим-
волічним покликом, але не монастирсько-
го дзвона, а довбиша – ударного інструмен-
та, військових литавр, якими відав спеці-
ально навчений військовий із Запорозької 
Січі. Повстанський рух нащадків козацького 
волелюбства, як інтерпретує автор “Скель-
ки”, розпочинається з ударом довбиша: 
“…Готовий будь / Прийняти гасло, вдари-
ти у довбиш” [3, с. 95], “І скличе довбиш, 
гей, та не бабів, / А бунтарів, а козаків!” [1, 
с. 83]. Так само в похід кличе козаків довбиш 
у віршованому історичному романі Ліни Кос-
тенко “Берестечко”: “А вже в похід нам вит-
рублено, браття! / І довбиш б’є у потемні-
лу мідь” [3, с. 157]. Відлуння мідних литавр 
символізує в обох романах початок духовного 
відродження, усвідомлення персонажами сво-
єї національної ідентичності та, як наслідок, 
здійснення кроків до відвоювання свого істо-
ричного права на волю, тож і в “Скельці” зі-
ставлення дзвону й довбиша відбувається в па-

радигмі “чужий-рідний”, що стала стрижнем 
композиційної структури роману.

Слухові образи становлять одну з най-
важливіших граней поетики роману у віршах, 
який буквально промовляє до свого читача. На 
противагу монастирському передзвону слухо-
ві образи, що застосовуються автором для ха-
рактеристики побуту селян, почуттів таких го-
ловних героїв, як Мар’яни та Данила, а також 
змалювання пейзажів, озвучені гармонією. 
Зображення неспішного життя скельчан асо-
ціюється зі звучанням пастушого рогу – цей 
образ-характеристика повторюється в романі 
кілька разів на початку та наприкінці твору. 
Буколічна ідилія початку роману та його за-
вершення покликані посилити контраст між 
двома світами – російського монастиря й укра-
їнського села: “Лунає ріг далеких пастухів, / 
Літають голуби над сивою габою” [1, с. 10] та 
“Лунає ріг – і не рида луна, / У тихім маре-
ві пішли до сонця гори” [1, с. 189]. На зміну 
пастушій ідилії приходять кров і наруга; їхню 
ж чорну круговерть знову змінюють тиша й 
спокійне звучання рогу. За допомогою одного 
слухового образу Іванові Багряному вдається 
втілити думку про одвіч ну циклічність життє-
вих ритмів та історії, що розвивається спіра-
леподібно. 

Надзвичайно цікавою є роль пісень, які ав-
тор застосовує у двох конфігураціях: вплітає 
в композиційну канву власне тексти пісень та 
створює їх самостійні образи. Засіб включення 
в план розповіді народних пісень, що його піз-
ніше використають у своїх віршованих рома-
нах і Леонід Первомайський, і Ліна Костенко, 
є органічним продовженням сюжетної лінії, 
що увиразнює історичне тло оповіді. У нара-
ційне тло “Скельки” органічно вживлено тек-
сти пісень “Ой, не шуми, дібровонько”, “Ой, 
ти, душенько, наша Мар’янка” та “Ой, ходила 
Мар’яночка по городу”, дві останні з яких є 
весільними й згадуються саме в контекс ті май-
бутнього весілля Мар’яни та Данила, а першу 
пісню виконує отаман повстання Данило Чор-
ний. Пісні супроводжують Мар’яну й Данила 
напередодні жахливих подій – убивства геро-
їні та поневолення героя, і виконують антици-
паційну функцію: композиційного забігання 
наперед, перегукуючись у цьому з архітекто-
нічними особливостями “Слова о полку Іго-
ревім”, що фігурує в тексті роману як алюзія. 
Почувши весільну пісню, героїня починає від-
чувати недобре: “В Мар’яни серце / Падає 
наниз / І нерозгадана печаль чоло обсіла” [1, 
с. 110]. Завдяки пісні автор незримо і постій-
но виступає як спів учасник подій, то застері-
гаючи улюблених героїв, то звертаючись до 
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читача, безпосередньо втручаючись у хід опо-
віді. Крім того, поет створює два образи пісень 
– пісня-голосіння і пісня-заклик до повстання. 
Першу він застосовує для змалювання пасив-
ності духу українського селянства, яке тільки 
й звикло “вічно голосить” [1, с. 10]. Таким 
пісням протистоять інші – ті, які виконували 
славні діди нинішніх поколінь: “Гриміли сла-
вою і зброєю батьки; / Пройшли віки, – мов 
у сільці ворони, / Сини гугнявлять думи і бай-
ки, / Старі, малі, поети й жебраки” [1, с. 11]. 
На початку роману пісню-заклик до повстан-
ня автор вкладає в уста дівчини, яка “видать, 
вродилася у новий день…” [1, с. 11], адже пісня 
її – крилата і гучна. Ця ж пісня лунає і в завер-
шальних строфах “Скельки”: “То пісня муж-
ня, сміла і гучна: / Видать, вродилася у новий 
день ця доня” [1, с. 199]. Виходить, що народна 
співачка виступає в даному контексті симво-
лом України, яка – автор не полишає надію на 
це – знайде в собі мужність і гордість повстати 
проти приниження й сваволі зайд. 

Важливу роль у поетичній тканині роману 
відіграють музичні образи: це й урочиста музи-
ка сурм та фанфар, що супроводжує трагічні й 
героїчні сторінки життя мешканців Скельки; і 
супроводжуюча змалювання картин сільських 
пейзажів задумливо-ніжна мелодія роялю; і 
луна, що котиться з гір у долину, як і вулицями 
села, служачи своєрідним передавачем новин 
між монастирем і селом. Слухові, кольорові й 
кінетичні враження, поєднані в образі-сине-
стезії за формулою “звук→колір”, створюють 
різноманітні настроєві відтінки, багатогранно 
й лаконічно передають поетичну думку авто-
ра: “Торкає вітер соняшну рояль / І тягне з 
спіхом срібно-сині гами” [1, с. 13]. 

Чималу кількість слухових образів тво-
ряться пташиними співами, що в різних кон-
текстах функціонально по-різному наванта-
жені, – від створення тривожного настрою 
до проголошення перемоги світла. Для під-
креслення ідилічності сільських пейзажів 
Іван Багряний вдається до образів голубів: 
“Літають голуби над сивою габою” [1, с. 1] 
та журавлів: “Як журавлі, під сонце, / у без-
межжя / сірі хати…” [1, с. 190]. Відтворюючи 
лиховісну постать ігумена, поет порівнює його 
то з яструбом (“Мов крила яструба, підпер-
ли темні брови” [1, с. 24]), то з круком (“То 
чорний крук” [1, с. 24]). Гострий Мар’янин по-
гляд, який нагадує яструбиний, покликаний 
підкреслити не хижість, а рішучість, відвагу 
дівчини: “І тільки дружньо, мов у яструба, 
вогнем / Блиснули очі / Дівчини Мар’яни” 
[3, с. 38]. Зло ночі, підступність і смерть сим-
волізують у віршованому романі традиційні 

фольклорні образи сичів і сов: “Ділили, шма-
тували людські душі. / І лічили, і перелічува-
ли вп’ять…/ Аж за стіною стали реготать / 
Сичі і сови, – зовсім як клікуші…” [1, с. 57]. 
Таку ж роль відіграє і клекіт орла: “Там орел 
кружляв / І оглядав кубло понуре бистрим 
оком, / І клекотав…” [1, с. 144]. Зображуючи 
смерть Мар’яни, автор вдається до лаконічно-
го відтворення трагедії, використовуючи для 
цього образ чорного птаха, тож замість роз-
логого опису жахливого вбивства, в романі 
про це сповіщають усього лише три рядки, але 
вщерть наповнені багатою образністю й сим-
волічністю: “Забився в вікна крильми чорний 
птах…/ Заплуталась коса в руках…/ І випро-
стався вогник у лямпаді клином” [1, с. 131]. 
Чорний птах з’являється в романі і тоді, коли 
з монастиря додому повертаються зґвалтовані 
ченцями дівчата: “Над селами забився чорний 
птах, / – Там матері ридають по хатах” [1, 
с. 77]. На противагу чорному птаху як віснику 
смерті, відродження і потяг до нового життя 
уособлюється в сонцеподібній пташині: “Та 
то ж не сонце – птах розкутий!” [1, с. 193].

Півні ж у романі відіграють традиційну 
роль, символізуючи перехід від мороку ночі 
до світла й добра, коли зникають темні сили. 
Тож недарма саме спів півнів припиняє нічну 
різанину в монастирі, картина якої подана на-
прикінці твору: “Десь прокричали півні на сві-
танок. / Струснули клени враз печаль свою: 
/ Півні піють! / Далеко десь півні піють! / І 
буде ранок! Золотавий ранок!” [1, с. 188].   

Слухові образи в Івана Багряного мають 
різні ступені градації – від цілковитої тиші, що 
є виявленням або сільського спокою (“Де мало 
галасу, а тиші так багато” [1, с. 14]), або на-
пруженого чекання, тривоги й страху – до кле-
коту й грому, які символізують перемогу й від-
родження держави. Так, після загибелі героїні 
в селі й монастирі запанувала лиховісна тиша: 
“…Ще зранку тишина / Над банями нависла, 
як погроза, / А в південь завагітніла вона / І 
пролетіла чайка, як дурна, / По морю мерт-
вого, тупого передгроззя” [1, с. 144], та вже 
за мить тиша перетворюється на какофонію 
звуків, підсилених моторними образами: “Зі-
гнулась тиша, лопнула і стала темінь руба. 
/ Заголосило: / – Чорний двір горить!!! – / 
Ревнули дзвони. Вдарили у груди” [1, с. 146]. 
Грім, сурми, фанфари, стукіт молотів симво-
лізують у романі не лише перемогу, а й віру в 
неї, саме тому вони з’являються на початку та 
наприкінці твору, входячи до складу строф-
рефренів, які формують кільцеву композицію 
“Скельки”. Для посилення слухових відчуттів 
автор використовує слова, кожне з яких є но-
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сієм певного звуку: спів, гомін, гамір молот-
ків, удари фанфар, клекіт, грім, скрип, рев, 
галас, бій, – вони супроводжують будівництво 
символічного корабля-України. Порівняння 
держави з кораблем не є випадковим: як свід-
чать дослідники, корабель є уособленням без-
пеки, захищеності, жіночності, а також пере-
ходу на інший рівень існування [1, с. 159–160]. 

Переходу на новий, незалежний від чу-
жого волевиявлення рівень існування палко 
бажав своїй країні поет Іван Багряний, який 
вмонтував у мозаїку вітчизняних літератур-
них фресок жанр роману у віршах.       
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Стаття складена з двох мікророзділів, у 
першому з яких на прикладі аналізу книги профе-
сора Н. Б. Кузякіної “Театр на Соловках. 1923–
1937”, уперше видрукованої в Англії в серії “Рус-
ский театральный архив” 1994 р., вивчається 
генеза й особливості генеральної теми її науко-
вої спадщини – репресована література і доля со-
ловецького театру. У другому мікророзділі наво-
диться фрагмент мемуарів самої дослідниці, яка 
в 13-літньому віці пережила трагедію уярмлення 
в радянській тюрмі за 58-ою статтею, що пере-
плавилася в її духовне прозріння і розуміння пси-
хології поневолених митців.

Ключові слова: тематологічний зріз, театр 
на Соловках, мемуари як узагальнення творчих 
імпульсів і документ епохи.

Н аталя Кузякіна – вчений європейського 
рівня, – працюючи як реставратор і аналі-

тик трагічних подій історії України ХХ ст., пе-
реломлених через актуальні проблеми розви-
тку літератури, театрального процесу, загуб-
лених і викреслених із буття націй (і в першу 
чергу – української) талановитих письменни-
ків, відкрила багато імен, мистецьких ініціатив 
літераторів і театральних діячів 1920–1930-х 
років і пізніших десятиліть, відновила їхню 
творчість, глибоко проаналізувавши в контек-
сті доби кричущих суперечностей – епохи, що 
довела “історичну поразку марксизму і біль-
шовизму як жорстоких утопій” [2, с. 159]. Жит-
тя спростувало ідею, що можна перевиховати 
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“природу людини” так, щоб вона “усвідомила 
себе єдиним законодателем світу”, – ідею, від 
якої “іде шлях до загибелі людства і самої при-
роди” [2, с. 159]. Будучи літературо- і театро-
знавцем, що вмів не тільки добирати факти з 
рукописних і архівних анналів, але й надавати 
їм глибокої і посутньої інтерпретації, засно-
вуючись на універсальних знаннях історії і 
тео рії вітчизняної і світової культури, автор-
ка багатьох книг про українських митців ХІХ і 
ХХ сc., компаративних студій мала особливий 
інтерес до теми, яку можна сформулювати її 
ж словами: “Табірна перековка зганьбила себе 
на віки вічні. Саме Соловки виразно показали: 
знищивши моральну єдність, не можна отри-
мати здоровий трудовий колектив. Ще раз 
підтвердилася думка, що примусовий труд не 
продуктивний, хоч Троцький і відносив цю іс-
тину до розряду «жалюгідних і найвульгарні-
ших забобонів лібералізму»” [2, с. 159]. 

Дослідницю цієї теми, як і української 
культури ХХ ст., осмисленої крізь призму 
творчості знакових митців, зокрема драма-
тургії Миколи Куліша, Івана Дніпровсько-
го, Якова Мамонтова, Михайла Булгакова, 
режисера Леся Курбаса і багатьох інших, ці-
кавив не верхній пласт тих тортур, через який 
довелося пройти людині, котра жила у вели-
чезній тоталітарній зоні (в прямому і пере-
носному значенні слова), а внутрішній – як 
це видозмінило психологію людини і, таким 
чином, героїв літератури. Недарма в підсум-
ковому (дванадцятому) розділі книги “Театр 
на Соловках. 1923–1937” Наталя Кузякіна пи-
сала: “Перетворивши особистість в “человека 
страдающего”, свідомо знищивши кращих, 
мислячих людей в кожному народі, радянська 
влада багато чого досягла. В результаті вона 
відчутно змінила генофонд народів, які жили 
в країні, катастрофічно понизила рівень інте-
лекту і діяльної енергії в суспільстві. Багато-
літнє залякування терором, страхом розправи 
не могло не дати своїх страшних наслідків” 
[2, с. 160]. 

Безперечним є не тільки системний під-
хід до глибинних процесів калічення люди-
ни в умовах її тотального приниження, що 
має місце на сторінках публікацій професора 
Н. Б. Кузякіної і в її монографічних дослі-
дженнях української драматургії й непересіч-
них митців – таких, як Леся Українка, Олек-
сандр Блок, театральних діячів 1920–1930-х 
років, але попадання дослідниці в загально-
людський код, що освітлює долю культури на 
перехрестях історії, у зламний час, коли “ліс 
рубали – тріски летіли”. 

І це проникнення в глибинне і найпосутні-
ше доводить, що Н. Б. Кузякіна не лише зав-
дяки досконалості дослідницької стратегії і 
тактики досягла успіху. Був ще якийсь важ-
ливий секрет такого внутрішнього єднання 
інтерпретатора творів з об’єктом досліджен-
ня, окрім широти і глибини знань, тверезості 
погляду на складні події буття нації, на внут-
рішній світ особистості й таїну творчості, її 
першовитоки і процеси народження образу, 
що виходить із потаємних скарбів емоційної 
та інтелектуальної сфери митця. Коли читаєш 
праці “Траєкторії доль” (посмертно виданої 
книжки про життєпис Миколи Куліша, напи-
саної за канонами знаменитої серії “Жизнь 
замечательных людей”), “Наталя Кузякіна. 
Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, 
pro i contra критико-літературознавчий дис-
курс”, “Театр на Соловках. 1923–1937”, як і 
раніше надруковану своєрідну дилогію “Дра-
матург Микола Куліш” та “П’єси Миколи Ку-
ліша. Сценічна історія”, двохчастинні “Нариси 
української радянської драматургії”, моно-
графію “Александр Блок и Леся Украинка”,  
розумієш, що за кожною фразою стоїть щось 
більше, ніж глибоке знання предмета і об’єкта 
дослідження. Чи лише матеріалом – текстами 
п’єс, архівними документами й доскіпливим 
вивченням історико-політичних подій і фак-
тів – зумовлена така інтерпретаційна вивер-
шеність, несподівана для наукового дискурсу 
гармонійність почуття і думки, особливо ж 
суб’єктивні інтонації викладу? Очевидно, ні. 
Бо тут висвітлюються, як на екрані, внутрішні 
спонуки дослідницької проникливості. Ста-
ють видимими емоції інтерпретатора, з одного 
боку, а з другого – захований у глибині душі 
затаєний духов ний досвід, що своєю трагічніс-
тю, як попіл Клааса, постійно нагадував про 
себе і шукав адекватну форму виходу в Сло-
во – у низку наукових публікацій з відчутним 
ферментом естетичного осяяння. 

Тому інтелектуальній спадщині Наталі 
Кузякіної властиве таке наукове розуміння,
яке піднімається до рівня злиття інтенцій 
письменника і дослідника, до взаємодопов-
нення суб’єкта і об’єкта, тексту і його тлумача. 
Так, коли Наталя Кузякіна посилалася на до-
свід російського письменника Варлама Шала-
мова, який відбув у радянських концтаборах 
17 літ, то її міркування про особливості театру 
на Соловках не просто характеризуються ін-
формативністю, але містять огром духовної 
та емоційної енергетики, що його щедро ви-
промінює досвід автора. І читач цих наукових 
праць обов’язково відчує, чому дослідниця так 
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послідовно наголошує ядро “великої і багато-
манітної сили таборів”, чому “...досвід табір-
ного життя – цілком негативний. Навіть день, 
навіть годину не можна там бути. Я бачив бага-
то такого, чого людина не повинна, не має пра-
ва бачити. Душевні травми – непоправні. Ду-
шевне “обмороження” – незворотне”. Читач 
праць Наталі Кузякіної обов’язково переживе 
ті духовні емоції, які відчув і відтворив у своїй 
прозі Варлам Шаламов, до яких і вона неви-
падково апелює: “Північ скалічила, збіднила, 
звузила, спотворила моє мистецтво і залишила 
в душі тільки великий гнів, якому я і служу за-
лишками своїх слабнучих сил... Людині, щоби 
бути людиною, не треба зовсім знати і навіть 
просто бачити табір...” [4, с. 135]. І водночас 
дослідниця соловецької теми підкреслила, що 
автор “Колимських оповідань” шукав у люди-
ні, яку хотіли зробити нелюдом, моральні 
сили, що допомагали їй втриматися на краю 
безодні. 

Саме цей струмінь моральної і духовної 
енергії опору пронизував усю поведінку й 
наукову діяльність самої Наталі Кузякіної, 
яка вивела українську культуру на європей-
ські обшири, опублікувавши в серії “Русский 
театральный архив” у Британії працю “Театр 
на Соловках. 1923–1937”, яку їй не довелося 
потримати в руках. Удруге видана російською 
мовою в Санкт-Петербурзі сином дослідниці 
– Борисом Григоровичем Кузякіним – книга 
містить розгадку такого глибокого розумін-
ня концтабірної, зокрема  соловецької, теми, 
яким була наділена її авторка. І справа не 
лише в ретельно зібраному матеріалі про істо-
рію Соловків від монастиря – до концтабору, 
а далі – до СЛОНу і СТОНу, у вивченні руко-
писних джерел та автобіографічних нотаток і 
книг, які вийшли з-під пера в’язнів, у доскіпли-
вому осягненні архівів, що чудом збереглися, 
як і відомостей з табірної преси Центрально-
го театру Біломорсько-Балтійського каналу. 
Справа і не тільки в науковій сумлінності, з 
якою цей матеріал оброблений у студіях, уті-
лених у віртуозному симбіозі стилів – без нау-
коподібності і “пташиної” мови, але з худож-
німи інкрустаціями, вкрап леннями іронії та 
гумору, що надавалися для сприйняття чита-
чем неймовірно тяжкої теми про приниження 
людини і потоптання моралі у “світі приблиз-
них цінностей” (Улас Самчук), якими було на-
шпиґоване радянське суспільство.

Справа в іншому – в тому духовному про-
зрінні, що прийшло до Наталі Кузякіної через 
власний трагічний досвід, який відчула, пере-
буваючи в тюрмі. У післямові сина до книги 

“Театр на Соловках. 1923–1937” уміщено ури-
вок з мемуарів самої дослідниці, написаних 
у 1970-х роках. І це не просто автобіографія, 
своєрідна сповідь, виконана з чесністю і по-
рядністю архіваріуса, людини, наділеної есте-
тичним хистом, а не тільки науковим. Це доку-
мент епохи трагічних катаклізмів, у котру до-
велося жити і творити митцям Розстріляного 
Відродження, документ, створений зі значною 
дозою художності. 

Отже, відкрилося те, чим був зумовлений 
великий інтерес до соловецької теми, як упли-
нув досвід авторки, що пережила в підлітко-
вому віці камеру і психологію застрашеної, 
але не здоланої людини й зуміла знайти в собі 
сили, щоб піднятися над власною трагедією і 
перелити її в дослідження, сублімувати нега-
тивну енергію в талановиту наукову творчість. 
Виходить, що постійний інтерес до соловець-
кої теми зумовлений і болючими деталями її 
життя, це факт біографії дослідниці й історія, 
насичена філософією буття українського на-
роду, скутого рамками тоталітарної системи, 
що зомбувала есесерівське суспільство ілю-
зіями щасливого майбутнього. Це неоцінен-
ний документ історичної правди, який нікого 
не може залишити байдужим, який відкриває 
нові підходи до проблеми автора в науковому 
і художньому світі, до типологічних побудов 
психології творчості, до причин і наслідків пе-
реплавлення життєвих сюжетів у текст. Уреш-
ті, це ще один вагомий штрих до цілісної кар-
тини взаємодії і перетікання, як у сполучених 
посудинах, реалій дійсності в продукт іншої 
модальності – чи то в естетичний витвір, чи 
то в науковий трактат. Несе він і нові відтінки 
пізнання до добування кореня квадратного у 
вивченні однієї з провідних тенденцій мисте-
цтва ХХ ст., що пройшла під знаком літерату-
ри факту, документального начала. 

Якщо вірити філософській максимі, що ні-
чого випадкового в житті не буває, що випадок 
– це прояв закономірності, то цілком логічно 
соловецька тема вийшла – на правах генераль-
ної, як постійний науковий пошук і творчий 
курс Наталі Кузякіної – на всебічне осягнення 
комплексу проблем: таборована, репресована 
і знищена фізично українська культура в ра-
дянських катівнях, зокрема СЛОНу. 

Та краще хай зазвучить голос самої до-
слідниці, далеке відлуння якого має місце в її 
мемуарах: 

“Огромная, старая, многоэтажная, тем -
но-красная тюрьма. Пенза... Фронт недале-
ко. Город старых деревянных домов – серый, 
тусклый. И приезжие крестьяне ходят в 
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лаптях. Да, там я впервые увидела настоя-
щие лапти. Читала в книгах, знала, что пле-
тут их из лыка. Хорошо помнила на картинах 
передвижников крестьян в лаптях – значит, 
бедных. Сейчас я думаю, что ходить в лап-
тях, пока не развезло землю осенними дождя-
ми, удобно и легко. Но тогда для меня, горо-
жанки, да еще из Киева, лапти – устойчивый 
XIX век, и я была убеждена в том, что он дав-
но закончился.

А тут, на длинной Московской <...> 
вынырнул передо мною странный персо-
наж. Пожилой, в лапоточках, белые онучи, 
рыжеватый, домотканого старого сукна 
зипун. Споро идет мелкими шажками – ни 
дать ни взять, картинный русский мужичок. 
Я следовала за ним несколько кварталов, не 
веря своим глазам. Бывший мир, который я 
числила умершим начисто, оказался живым. 
Фантастика!

Тогда она показалась мне фантастичес-
ким городом, эта Пенза. <...>

Что же выглядело фантастичным? Я в 
этом мире. Ведь из понятий прежней жиз-
ни, мира нормальных трех измерений и мира 
книжных образов, которыми я тогда жила 
(назову его миром “четвертого” измерения), 
– я перенеслась в иной. Оказывается, еще в 
21-м году удивительный поляк Станислав 
Вит кевич назвал его “шестимерный контину-
ум Абсолютного Абсурда”.

Само собой, ничего я тогда не знала ни о 
Виткевиче, ни о мире Абсурда. Но репинский 
мужичок, вынырнув из ушедших лет, будто 
оттянул какую-то защелку в хитром меха-
низме времени, и оно вдруг стремительно 
свернулось в стальную спираль. И оказалось, 
что можно смешать все миры: нормальных 
измерений, и книжно-сочиненный, и противо -
естественно-реальный мир военного времени, 
где все понятия предыдущих лет вывернуты 
наизнанку, и тот страшный, самодовлею-
щий, запутанный до ощущения нереальности 
происходившего, но осязаемо беспощадный 
мир, в который мне предстояло погрузиться. 
<...>

Ни в чем не повинный мужичок, увиден-
ный на Московской 1 января 1942 года, когда 
встречные кричали: “Трите щеки! Прикрой-
те нос!”, встал у начала новой полосы моей 
жизни.

Рассказывать подряд – дело долгое. Ска-
жу, что из занятого немцами Киева в конце 
ноября 1941 года я отправилась к старшей 
сестре, уехавшей в эвакуацию в Ташкент и, 
как перешедшая фронт, попала в сети НКВД, 

откуда отчаянными усилиями сестры и с 
помощью Е. П. Пешковой была полуживой 
вытащена в конце 42-го года.

А летом того же года, после следственных 
подвалов НКВД и психиатрической лечеб ни-
цы, привезли меня в старую тюрьму.

И было мне, между прочим, 13 лет, хотя 
выглядела я старше и очень хотела казаться 
взрослой.

<...> “Ворон” высадил меня в гулкой, 
закрытой подворотне и после несложной 
процедуры приемки и обыска меня повели че-
рез двор. Тюрьма...

Сейчас, когда читаешь многочисленные 
рассказы о тюрьмах и лагерях, замечаешь, 
что описания тюремного быта похожи. Быт 
и приемы унижения в нем человека давно были 
заданы сверху и застыли. Читателю ста-
новится как бы даже неинтересно, потому 
что верхний, событийный слой уже снят: 
непрерывные ночные допросы, яркие лампы, 
избиения и угрозы, переполненные камеры... 
Уже написано – и тем, и другим, третьим... 
Этот “верх” одинаков, особенно если люди 
шли по одному делу, в одном временном пото-
ке. А вот что под “верхом”? Как всякая еди-
ноличная душа привыкала к тому миру, как 
приспосабливалась, чем спасалась? Вот что 
представляет истинный психологический 
интерес. Вот где разнообразие жизни, ее ве-
ликая изобретательность, ее невыдуманные 
повороты, с которыми ни одному писателю 
не управиться. Тут совсем по Достоевскому 
– нет сказок, фантастичнее тех, которые 
создает жизнь.

В 25-ю камеру я попала в знойном июне
1942 года, спустя несколько дней, прове-
денных в других камерах, где отбыла все по-
ложенное – многочасовое стояние, сидение 
на вонючем полу у параши. Губительно, смер-
тельно тесный мир. Но и новое помещение, 
с глубокими двухэтажными нарами и двумя 
большими окнами в деревянных “намордни-
ках”, рассчитанное некогда человек на 50, 
вмещало не менее двухсот женщин, – по две 
доски на каждую. Впрочем, куда новичку меч-
тать о нарах! Когда за мной захлопнулась 
огромная дверь, я постояла, переминаясь. То-
ненькая, беленькая, в черном сатиновом пла-
тье в мелкий горошек. В руках узел из платка, 
где завернуты пальто, валенки с калошами, 
чулки, вафельное полотенце и кусок мыла – 
весь мой скарб.

Первый вопрос ко мне – откуда – про-
звучал заинтересованно. Смысл интереса 
был понятен – вдруг с воли, знаю новости. 
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Услышав, что я приехала из психиатрической 
лечебницы и сижу уже полгода по 58-й статье, 
женщины огорченно удовлетворились и указа-
ли мне место под нарами у окна (или у бочки-
параши). Так я и угнездилась на цементном 
полу: голова к центру камеры, ноги к стенке. 
Спасением моим стало, пусть и изуродован-
ное в вошебойках, зимнее пальто, я его под-
стелила под спину, потому что матрацев (не 
говоря уже о прочем) не было.

Подвальный этаж (под нарами) нович-
ки заселяли не очень густо. От окна вниз 
шел свежий воздух, вполне ощутимый но-
чью. Эта благодатная струя, в сочетании 
с цементным полом, немедленно наградила 
меня многочисленными фурункулами. Как они 
мне досаждали! Недели через две освободи-
лось наконец место на верхних нарах. Заме-
тить его, а тем более получить, я сама не мо-
гла, в бурлящей камерной клоаке успевая лишь 
выполнять предписанное – подъем, оправка, 
завтрак и прочее. Но в камере существовал и 
свой внутренний режим, железной рукой его 
направляла староста – Анька-армянка, имев-
шая лучшее место – второй этаж у окна.

Изрядно помятое большеносое лицо,
короткая стрижка пышных волос, пронзи-
тельно-жутковатый, немигающий взгляд 
карих глаз. Она сидела у окна нахохлившей-
ся орлицей и провожала взглядом каждую 
фигуру. Власть ее поддерживала обслуга, со-
стоявшая из шести-семи скользких, наглых 
девиц, которые могли без церемоний распра-
виться с провинившейся. Урок в камере ока-
залось много меньше, чем дилетантов в уго-
ловном деле. Хватало и “политических”, по 
58-й статье. Но командовали все же урки: 
они были здесь дома, блюли все неписаные 
законы и обычаи, понимали дежурных быстро
и без вопросов. Потрусить шмотки удавалось 
разве что у свеженьких, местных, а так – ни-
каких передач. Поэтому хлеб и добавки каши 
распределяли справедливо, если женщину 
вызывали по делу – пайку и миску с овсянкой 
оставляли неприкосновенно до утра.

От всей крепко сколоченной, низкорослой 
фигуры Аньки веяло недоброй силой, и этой 
силе подчинялись. Именно Анька приметила 
мои старания превратить пальто в тюфяк и 
одеяло сразу, и хриплым, прокуренным голо-
сом приказала дать освободившееся место на 
верхних нарах. Почему? Разве угадаешь... Те-
перь я имела свою “нору” и вместе со всеми 
обитателями тюрьмы, под тяжкий топот 
мужских оправок и прогулок днем, под горячее 
дыхание задыхающихся камер ночью, плыла в 
неведомое будущее.

Скандал в камере, как и гроза где-то там, 
в дальнем мире, назревал еще с субботы. Про-
каленная солнцем “двадцать пятая” дышала 
смрадом и вонью. Грязные, вшивые женщины, 
с нарывами, чесоткой, в вонючем белье, – а 
у большинства оно в единственном числе, – 
раздраженно укладывались спать. Камера ни-
как не могла угомониться, урки матерились, 
то и дело переворачиваясь. Негаснущие лам-
почки светили тускло, будто нехотя. И ночь 
за окном все медлила.

Я боком вылезла из своего “селедочного 
ряда”, уселась лицом к стенке и принялась 
за постоянную работу – борьбу с клопами, 
которых не было на цементном полу, а тут 
оказалось видимо-невидимо. Исходя из свое-
го опыта, замечу кстати, что булгаковский 
генерал Чарнота, жестко разграничивший 
вшей и клопов как насекомых принципиально 
разных способов действия, все же был неправ. 
Он достаточно хорошо изучил первых, но, 
к счастью, слабо знал вторых. “Вошь – жи-
вотное военное, боевое, а клоп – паразит. 
Вошь ходит эскадронами, в конном строю, 
вошь кроет лавой...”. В Пензе клопы именно 
“крыли лавой”! Днем они выползали пооди-
ночке на разведку, но когда камера ночью за-
тихала, стена у нар начинала шевелиться. И 
что сделаешь с ними куском щепки. Разве что 
стена покрывается ржавыми пятнами...

Так сидела я до рассвета. Женщины 
с первого этажа тихонько сползали на 
цементный пол – там посвежей. Камера 
стонала, чесалась, бранилась и вновь погру-
жалась в неспокойное забытье. Утро не при-
несло ни прохлады, ни облегчения. Начался 
ненавистный воскресный день. Будни мелька-
ли быстро – соседку вызвали в суд, привезли 
новенькую, кто-то ходил мыть полы и при-
нес обрывки новостей. Но в воскресенье время 
тянулось, как склизкая нить, и каждая жен-
щина оставалась со своим отчаяньем, стра-
хом, надеждами. Шушукались, били вшей, с 
тоской глядели в оконные щели – не видать 
ли там хоть тучки? Нет, узкая голубая по-
лоса сохраняла первозданную чистоту.

В тяжелые знойные дни камеру от-
правляли на 15-минутную прогулку, чтобы 
дежурные побрызгали водой и подмели пол. 
Ушедшие первыми получали добавочные де-
сять-пятнадцать минут – пока камера осво-
бодится, пока вновь всех загонят. А на этот 
раз прогулка удлинилась, и урки сразу опреде-
лили – большой шмон! Все встревожились, 
в камере держалось несколько иголок, путе-
шествовавших из рук в руки. Нитки, клочки 
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бумаги, папиросы, огрызки карандашей – все 
это запрещенное хозяйство пряталось в 
щели нар, в тряпки, тщательно хранилось. 
Конечно, тюремщики знали об этом, но ста-
рались для собственного спокойствия не за-
мечать: неистребимо, все равно пронесут... 
А раз большой обыск – значит, кто-то на-
стучал? Раздражение прорвалось уже в ка-
мере, когда все бросились к своим заначкам, 
к тайным узелкам в тряпье. Тут-то голос с 
первого этажа подо мной, очень похожий на 
учительский, возмущенно заговорил о про-
паже чулок, которые-де, под шумок, конечно 
схватили себе урки. Мои единственные чулки 
к тому времени тоже украли, но я молчала. 
А женщина взорвалась, к ней сначала роб-
ко, а затем все более громко присоединился 
обиженный старческий голос. Урки со второ-
го этажа огрызнулись, зашумели... Скандал 
нарастал кругами, расширяясь и втягивая в 
себя разгневанных женщин. Само собой, тут 
уже оказались преданными забвению и чулки, 
и прочая важная мелочь, пропавшая сегодня 
ли, в минувшие ли дни. В камере бурлила жес-
токая ненависть, разделившая два мира – во-
ровской и иной.

Оба мира жили рядом, держались одной 
надеждой – на конец войны и амнистию. И 
это обстоятельство было главным, неруши-
мым. О делах, за которые сидели, толковали 
по-разному: одна чувствовала себя виновной, 
другая сваливала на иных, третья все отри-
цала. У каждой ведь свой клубок страстей, 
промахов, ошибок, невольной и навязанной и 
сознательной лжи. Но мне казалось, что вера 
в полную амнистию, в прощение после войны 
– всех и за всё – согревала многих.

Откуда она шла? Не знаю. Думаю, что 
ее распространяли урки, имевшие опыт вза-
имоотношений с законом и юстицией. Они 
железно верили в амнистию, надо было толь-
ко дотянуть до нее. Надежда поддержива-
ла и остальных: вернутся с фронта мужья, 
родные, станут хлопотать, а кого и про-
сто пожалеют, ведь женщины, ведь надо ро-
жать, народу-то сколько гибнет, а пока его 
вырастишь... Конечной надеждой на проще-
ние и милосердие жили, запасаясь терпением 
на несколько лет.

Но это прекрасное объединяющее всех 
будущее – в самом ли деле оно станет та-
ким? – мерещилось где-то там, вдалеке. А 
тут рознь, всплывавшая в мелких камерных 
стычках, вырвалась наружу, в горючем мате-
риале обоюдного презрения и ненависти. Бан-
дерши, воровки, проститутки – весь этот 

мир дешевок мнил себя истинными, настоя-
щими патриотами! Честными советскими 
людьми...

Не знаю, сколько бы пререкались распа-
лившиеся женщины, если бы резко не вмеша-
лась до того молчавшая Анька: “Заткнитесь, 
твари собачьи... Мы лучше вас, потому что 
воруем у богатых, а вы – изменники родины, 
шпионы... Я бы вас всех перестреляла... Из-за 
таких и война все тянется...”. Каждая репли-
ка завершалась нормальным – как точка – ма-
том, нарастающим в своей многоэтажности. 
Смуглое лицо Аньки было страшно, и вери-
лось, что она – бандитка и убивала людей. 
Скандал пошел на убыль. Камера подчинилась 
ей, все равно спать рядом и дышать друг другу 
в затылок...

Но и она, имевшая, видимо, немалый 
опыт, решила разрядить накалившуюся ат-
мосферу. В ее голосе зазвучали другие ноты: 
“Ты посмотри, на кого ты похожа! А ты? Вы 
разве женщины? Вы дерьмо вонючее... Вас даже 
раздеть – так мужик пройдет и плюнет... 
Ему нужна красивая баба, а среди вас хоть 
одна такая есть?”. Она почти сочувство-
вала этому никчемному “дерьму”, которым 
ей приходилось управлять. Подыгрывавшая 
Аньке шпана (они, наверное, и утащили чул-
ки, зная свою безнаказанность) заржала от 
удовольствия и предложила выяснить, кто 
самая красивая женщина в камере. И клюну-
ли мои женщины на этот крючок, клюнули! 
Женское естество их – суетное, вздорное и 
прекрасное – ото звалось.

Грязные, вшивые, попавшие в беду, из 
которой неведомо как и когда выберется. 
Старые, молодые, средних лет. Образован-
ные и малограмотные. Почти все зашевели-
лись и с непривычным интересом принялись 
разглядывать своих товарок по несчастью. И 
даже моя соседка, стриженная наголо воров-
ка Вера, с грубыми, мужеподобными чертами 
лица, как-то смущенно провела большой ру-
кой по темному ежику волос – оказывается, 
она тоже была женщиной...

Анька, как истый председатель жюри, 
сидела наверху и видела всех. Кандидатуры 
предлагались, рассматривались по статям и 
тут же отвергались. И хотя высказывались 
человек 20, остальные заинтересованно втя-
нулись в игру. Наконец Анька безапелляцион-
но положила конец обсуждению деликатного 
вопроса: “А самая красивая – вот та девочка 
из Киева... Как фарфоровая...”. И камера нео-
жиданно спокойно согласилась – да, она та-
кая...



127
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Ë³òåðàòóðîçíàâñòâî

<...> Наискось от меня, на противо по-
ложных нарах, в первом этаже, как писа-
ли когда-то, сидела женщина в самом деле 
красивая. Говорили, что ей около 80 лет, 
в ней угадывались порода и давняя красота 
– шапка белых волос, тонкие черты лица и 
необыкновенно яркие, живые карие глаза. При-
везли ее из дальнего села Пензенской области, 
где она, бывшая помещица, совершенно оди-
нокая, доживала у кого-то свой горестно за-
тянувшийся век. Но когда наступила военная 
зима и фронт стал совсем близко, случилась 
беда: то ли в самом деле взыграли все обиды 
с 17-го года, то ли, как она утверждала, на 
нее наговорила по злобе соседка, – но будто 
бы она посулила: “Вот придут немцы, они 
вам покажут...”, – и сама оказалась в тюрь-
ме. Я думаю, что она-то и была самой краси-
вой в нашей камере. Но это теперь. А тогда 
мое избрание в красавицы запомнилось, хотя 
никаких последствий и не имело.

Впрочем, нет, я неправа! Вероятно, 
именно оно и толкнуло меня на нелепый шаг. 
Как-то моя Верка, сидевшая за ограбление 
квартиры, показала колечко с рыжим камеш-
ком, я думаю, с сердоликом. Оно пришлось 
мне на средний палец и очень понравилось – 
камень поперек кольца, серебряный витой 
ободок. Все героини читанных мной романов 
непременно носили кольца, им дарили их в 
торжественные минуты, прочувствованно 
целуя руку. И, видно, что-то отразилось на 
моем лице, потому что Верка спросила: “Хо-
чешь, продам?”. – “А чем же я тебе заплачу?” 
– “Хлебом. За три пайки отдам. Совсем де-
шево”.

Три пайки... Я уже и позабыла, сколь-
ко грамм весила пайка – 350, 400? Но вид, 
вкус этого хлеба не забудется до смерти. 
Пайки нарезались из больших круглых бу-
ханок и выдавались утром: кусок и довесок, 
прикрепленный щепкой (чтобы не упал и не 
украли раздатчики). Более всего ценились 
горбушки, они дольше жевались, из-за них ссо-
рились и требовали распределять их по совес-
ти, а не только своей бражке. Тяжелый запах 
кислого, темно-коричневого, всегда сырого 
хлеба проникал по утрам в душную камеру, за-
глушая на какое-то время даже ее привычный 
смрад. Остаться без хлеба – быть голодной, 
потому, что баланда с куском полусгнившей 
селедки – вонючая вода, не более. Половник 
склизкой овсяной каши в алюминиевой мис-
ке – несомненно еда, пусть ее и мало. Но без 
хлеба...

И все же я согласилась и отдавала Вере 
шесть дней половину своей пайки. Если ле-
жать, закрыв глаза и вспоминать что-нибудь 
приятное, то не страшно. А на седьмой день 
колечко перешло ко мне, хотя я знала, что но-
сить его все равно нельзя, а спрятать трудно.

Что было мне в нем, рыжем сердолике с 
тонкой витой оправой? Да то же, что для 
камеры и Аньки выборы первой красавицы! 
Суетная, но спасительная ниточка, помога-
ющая держаться на плаву. Не сойти с ума в 
стране абсолютного абсурда. Выжить и вер-
нуться в мир трех измерений, где красота не 
мираж, а реальность. Где спокойно ходят, 
не подозревая о своем счастье, красивые 
женщины, и от них пахнет не дерьмом, а 
душистым мылом.

Не знаю, спасет ли, по Достоевскому, кра-
сота мир, но жизнь поддерживает. И благо 
нам” [3, с. 163–170].

Цікавий і своєрідний віртуальний діалог 
між матір’ю і сином, мемуаристкою й авто-
ром післямови до книги “Театр на Соловках. 
1923–1937”, уривок з якого краще навести без 
змін, щоб підкреслити дискусію з приводу, чи 
врятує краса світ? Це з одного боку. А з іншо-
го, – слід навести і арґументацію Бориса Кузя-
кіна, чому соловецька тема була такою важли-
вою і репрезентативною в науковій спадщині 
дослідниці: 

“В отличие от покойной мамы, утверж -
де ние “красота спасет мир” всегда пред-
ставлялось мне столь же сомнительным, 
сколь и торжественным, – тот самый слу-
чай, когда искренне желаемое отчаянно 
выдается за действительное (или, может 
быть, даже противопоставляется действи-
тельности). Вся история человеческой 
культуры последовательно повествует о 
противном. Ничего не может спасти кра-
сота (если понимать ее как синоним ис-
кусства). Ни одному злодейству не может 
помешать, зато любое злодейство может 
облагородить, хотя бы и из-под палки или 
за кусок хлеба, а может быть, за кусок хле-
ба с икрой, – это кого чем можно достать. 
Но некоторым действительно помогает 
выжить.

В иных ситуациях позволяет отвести 
взгляд от того, что ужасает и не сулит 
ни выхода, ни спасения, может, хотя бы 
на мгновенье, погрузить личность, по-
гибающую под давлением безличных и 
бесчеловечных обстоятельств, в иную ре-
альность, помогая ей найти себе место в 
системе координат, которой, может быть, 
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уже и не существует или даже и не суще-
ствовало в действительности.

Ведь человек искусства всегда живет не-
множко в своем мире, и красота в нем – это 
сила управляющая. Утрата веры в абсо-
лютность этой силы лишает не только воз-
можности творить, но и воли к жизни.

Так что “в рабочем порядке” лучше все-
таки считать, что что-то там она спасет...

Я поместил здесь фрагмент воспоминаний 
моей Мамы для того, чтобы стало понятно, 
каким образом ей пришлось соприкоснуться 
с данной проблематикой и как она понимала 
саму возможность существования явлений, 
связанных с эстетическими переживаниями, в 
условиях, совершенно этому не способствую-
щих, – не только с точки зрения театроведчес-
кой науки, но и через собственный опыт” [1, 
с. 170–171].

Такий, у короткому викладі, тематоло-
гічний зріз наукової спадщини професора 
Н. Б. Кузякіної. Книга “Театр на Соловках. 
1923–1937” є підсумковою демонстрацією то-
го, як спрацьовує творчий і оголений нерв до-
слідницької праці, насичений власним досві-
дом зіткнення з абсурдністю і дисгармонійніс-
тю заполітизованого світу. Автобіографічний 
струмінь, явлений через правдиву особисту іс-
торію, вияскравлює українську долю не лише 
ХХ ст., бо заглиблення в інші хронологічні 
пласти не спародичне, а системне. І відчутно, 
що голос авторки мемуарів злився з голосом 
цілої України, як і інших народів, яким болить 
усе, що з ними відбувалося на перетині між 
життям і смертю, в катастрофічні роки і деся-
тиліття. Прикметне й те, що етнічна росіянка 
Наталя Кузякіна, позбавлена шовіністичного 
підходу, піднялася у своїх студіях до високого 
рівня гуманістичної позиції, без якої прогрес 
людства і культури неможливий. 
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Галина Білик

ТРАГІЧНА ЗЕРОВІАНА
Доля родини Зерових <…> – знакова. І це знак біди. Новітню 

національну еліту комуністичний режим нещадно винищував.
Від упорядників книги 

“Родинне вогнище Зерових” (К., 2004).

Я скрава і багата Зеровіана бере свій по-
чаток із містечка Зіньків на Полтавщині, 

де побачили світ і під пильним батьківським 
оком зробили перші кроки в життя майбутні 
видатні українські письменники, вчені, пе-
дагоги, медики… А про-
те повели їх, талановитих 
братів і сестер Зерових, 
тернисті дороги в гекатом-
би історичних трагедій, 
розкидали по світах, щоб 
зіпхнути в провалля зневі-
ри, загибелі й забуття. Як 
і ввесь український народ 
за комуно-імперської ти-
ранії.

…Серпень 1934 року. 
Київ. Родина Зерових вос-
таннє зібралася разом. 
Збереглося дорогоцінне 
фото, зроблене земляком 
П. М. Юрченком у Бота-
нічному саду. Ще всі живі: 
батьки Костянтин Іраклі-
йович і Марія Яківна, сини 
Микола (з дружиною Со-
фією та сином Костиком), 
Дмитро, Костянтин (з дру-
жиною Вірою), Михайло, 
Георгій; доньки Олена й Валерія (з чоловіком 
Іваном Іщенком). Це були їхні останні більш-
менш спокійні, щасливі дні…

Батько великої родини К. І. Зеров – не-
порушний авторитет, приклад і духовний на-
ставник для своїх нащадків – народився 30 ве-
ресня (ст. ст.) 1860 року в селі Велика Топаль 
Новозибківського повіту Чернігівської гу-
бернії (нині це Брянська область Росії) в сім’ї 
управителя панського маєтку, де підростало 

ще шестеро дітей (усі вони здобули освіту). 
1881 року закінчив Глухівський учительський 
інститут і був призначений помічником учи-
теля Зіньківського двокласного міського учи-
лища. Із липня 1884 року викладав історію та 

географію в Зіньківській жіночій прогімназії. 
19 грудня 1893 року став завідувачем Зіньків-
ського училища. 4 серпня 1903 року призна-
чений на посаду інспектора Переяславського 
трикласного міського училища, обраний до 
педагогічної ради Переяславської жіночої 
гімназії. 25 червня 1905 року призначений 
інспектором народних училищ 9-го району 
Чернігівської губернії (Кролевець), де про-
служив 5 років. Із 1906 року Костянтин Іра-

Верхній ряд: Дмитро, Костянтин з дружиною Вірою, Микола. Середній ряд: Іван 
Іщенко (чоловік Валерії), Георгій, Марія (дружина Дмитра), Костянтин Іраклійо-

вич, Марія Яківна. Нижній ряд: Олена, Костик (син Миколи і Софії), Валерія, 
Софія (дружина Миколи), Михайло. Київ, серпень, 1934
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клійович – уже пенсіонер (хоч і продовжує 
працювати), 24 лютого 1907 року йому нада-
но чин “коллежского советника” за вислугою 
літ. Успішну багаторічну педагогічну діяль-
ність, за якої він “в отпусках не был, в отстав-
ке не был”, відзначено кількома державними 
нагородами – орденами Св. Станіслава 3-го 
ст., Св. Анни 3-го ст., Св. Станіслава 2-го ст., 
медаллю Пам’яті Імператора Олександра ІІІ. 

В основному на зарплатню та пенсію бать-
ка жила родина, а ще – у зв’язку зі зміною 
місця його роботи – постійно переїжджала: 
спочатку в Переяслав, а потім у Кролевець. 
(Щоправда, тісно пов’язане життя Зерових і 
з Охтиркою, де майже всі діти здобували гім-
назійну освіту.)

Костянтин Іраклійович був великим знав-
цем природи, математики, астрономії, ша-
нувальником духової музики й танців; він 
натхненний мандрівник, оповідач, письмен-
ник (створив рукописну збірочку оповідань 
“Рассказы для детей”); “людина принципова 
і бездоганно чесна” [3, с. 15],  Педагог із ве-
ликої літери, справжній філософ і, як згодом 
життя покаже, – борець: до останнього по-
диху він відстоюватиме свій рід за кривавого 
сталінського режиму.

Мати М. Я. Зерова (дівоче прізвище 
Яресько) народилася 4 грудня (ст. ст.) 1866 
року в місті Зінькові, походила з вільного ко-
зацького роду, що ніколи не знав кріпацтва, 
мав свою землю, маєтності, навіть домашній 
театр. Крім неї, у сім’ї було ще 4 дітей, усі 

вирізнялися хистом до музики, танцювали, 
співали. На відміну від свого жвавого, непо-
сидючого чоловіка, була спокійна, стримана; 
знала багато народних пісень; любила квіти і 
сама їх вирощувала; увесь свій час віддавала 
дітям (народила 11 дітей, проте тільки 7 з них 
дожили до дорослого віку), передала їм по-
кладистість, смак і душевну витонченість.

Складні часи настали для родини Зеро-
вих уже 1917 року – з початком 
революції: їх виселили з казенної 
квартири в Кролевці, Костянтина 
Іраклійовича позбавили роботи, 
пенсії… На той час Микола піс-
ля закінчення історико-філоло-
гічного факультету Київського 
університету й трирічної служби 
гімназіальним учителем у Злато-
полі саме повернувся до Києва 
й тут продовжував педагогічну 
діяльність; Дмитро навчався на 
природничому відділенні фізи-
ко-математичного факультету 
Київського університету; Кость 
щой но закінчив Охтирську гім-
назію і (разом із Миколою) став 
матеріальною опорою родині: з 
осені 1917-го до січня 1919 року 
він працював на тимчасових ро-
ботах у Кролевці: інструктором 
з перепису населення, інструкто-
ром по “обліку хлібів”, бібліоте-

карем відділу освіти. У вересні хлопець іде до 
війська, а родина (з усіма іншими ще відносно 
малими дітьми) переїжджає на бáтьківщину – 
у своє попереднє помешкання в Зіньків. Кос-
тянтин Іраклійович влаштовується до Ново-
санжарської трудової школи, у якій працює 
до 1 вересня 1922 року. Займається бджіль-
ництвом, розробляє город. 17 січня 1925 року 
йому новою владою було призначено пенсію 
в розмірі 15 крб. 33 коп.  

Завдяки підтримці батьків й одне одного 
всі діти Зерових здобули гарну освіту та зна-
йшли улюблену працю: Микола (1890–1937) 
став професором-літературознавцем, пись-
менником; Дмитро (1895–1971) – доктором 
біологічних наук, академіком, старшим нау-
ковим співробітником і  директором Інсти-
туту ботаніки АН УРСР; Кость (1899–1979) 
1926 року закінчив Київський інститут на-
родної освіти (факультет професійної освіти, 
біологічний цикл), згодом став кандидатом 
біологічних наук, старшим науковим співро-
бітником Інституту гідробіології АН УРСР; 
Михайло (1901–1963) – у 1920-х роках за-

Стоять: Дмитро, Михайло, Костянтин, Олена.
Сидять: Євгенія (перша дружина Дмитра), Костянтин Іраклійович, 

Марія Яківна, Микола. Малі діти: Георгій, Валерія. 1918.
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кінчив Київський інститут народної освіти, 
за фахом учитель-філолог, письменник; Оле-
на (1903–1939) – закінчила стоматологічний 
факультет Київського медичного інституту, 
працювала лікарем у Дашеві на Вінниччині; 
Георгій (1908–1956) – закінчив Київський по-
літехнічний інститут, працював інженером-
конструктором на стратегічному авіазаводі 
під Москвою; Валерія (1912–1982) – закінчи-
ла Київський фармакологічний інститут, пра-
цювала в аптеці в Дашеві.

Проте за цією зовні успішною статисти-
кою – страшні життєві катастрофи.

У 1928–1930 роках у справі сфабрико-
ваної “Спілки Визволення України” був за-
арештований (і провів 8 місяців за ґратами) 
Михайло; Микола притягувався на судовому 
процесі “СВУ” як свідок. 

Восени 1934 року почався шалений тиск 
на Миколу Зерова: звільнили з роботи, цьку-
вали в пресі… До того ж саме в ті дні помер 
від малярії його син. Зеров виїхав до Москви, 
де у квітні 1935-го року був заарештований і 
назавжди позбавлений свободи. 

Ця трагедія з улюбленцем родини спанте-
личує, додає страху та переживань кожному 
з її представників, а надто старим батькам. 
Разом із тим у 1934–1935 роках у них наро-
джується аж троє внуків: у Дмитра донька 
Марина, у Валерії – Катерина, в Олени – син 
Кость, і турбота про них змушує вже доволі 
літніх і душею розтривожених людей виявля-
ти ще більшу життєву чіпкість. Спочатку вони 
переїжджають із Зінькова до Дашева, щоб 
допомогти Олені, яка залишилася сама з но-
вонародженим сином та ще й хворіла на сухо-
ти. Через кілька місяців Костянтин Іраклійо-
вич їде до Києва і майже постійно протягом 
чотирьох років мешкає в Дмитра, взявши на 
себе турботу про внучку. Варто наголоси-
ти, що після арешту Миколи і Дмитро, і його 
хвора на сухоти дружина  Марія, обоє знані 
науковці, кожної ночі чекали візиту НКВС, 
навіть спали одягнені. Також вони приютили 
Дмитрового сина від першого шлюбу (Петра) 
після того, як його мати і вітчим були репре-
совані. Тому дідусь у випадку “чогось” мав 
би стати опорою внукам. А ще – боровся за 
життя своїх репресованих синів, намагався 
повернути їм чесні імена: писав до Сталіна та 
Калініна...

1937 року – нове лихо: 31 грудня в Києві 
під час відвідин родини заарештовано й роз-
стріляно чоловіка Валерії Івана Пилиповича 
Іщенка. Виходець із Шевченкових Моринець, 
він закінчив аспірантуру, працював виклада-

чем української мови в Польському інституті 
в Києві. З початком масових арештів переїхав 
до Полтави, де викладав українську мову в 
педагогічному інституті… За наполяганням 
рідних Валерія з донькою  зразу ж виїжджа-
ють до Дашева (це й врятувало їх від загибе-
лі), оселяються з матір’ю і сестрою.

10 червня 1938 року – другий арешт і 
ув’язнення сина Михайла.

23 квітня 1939 року – помирає Олена. За 
місяць до того майже 80-літній Костянтин 
Іраклійович спеціально приїхав з Києва в Да-
шів і повіз доньку на лікування в Одесу, про-
те на хворобу ради вже не було. Батько сам 
поховав своє дитя на одеському цвинтарі, а 
жорстокий час не зберіг навіть могилу…

1940 року Костянтин Іраклійович нарешті 
отримує офіційне повідомлення про смерть 
Миколи у квітні 1937 року в тюремній лі-
карні від запалення легень (на той час Михай-
ло в ув’язненні, і його майбутнє – не ясне). Він 
зумів у це повірити і ще повідомити трагічну 
звістку вдові сина. Але серце не витримало: 30 
вересня (фактично, у дату народження) ста-
рий батько, що пережив уже кількох своїх ді-
тей, пішов із життя. Похований у Дашеві.

Не на багато довше протрималась і його 
дружина Марія Яківна. Щоправда, довело-
ся пізнати їй ще одне страшне всенародне 
горе – війну. У червні 1941 року мобілізува-
ли на фронт Валерію (вона забрала з собою 
доньку). Залишилася бабуся Марія з шести-
літнім онуком Костиком. А в серпні 1941-го 
її не стало. Похоронена в Дашеві, внука за-
брали родичі з Полтави. Коли 1943 року Ва-
лерія знову повернулася в Дашів, могил своїх 
батьків – після тяжких воєнних плюндрувань 
краю – вона не знайшла. Тож війна доконала 
їх прах, змішала його з останками мільйонів 
інших жертв, які волають до нас про правду і 
кривду, про людяність і патріотизм, про вічну 
пам’ять.

Розорене родинне гніздо…  
3 листопада 1937 року в Сандормоськім 

урочищі в Карелії згасла зірка життя Миколи 
Зерова. 7 грудня 1956 року самотньо помер 
від сухот у Москві брат Георгій. 12 березня 
1963 року на вимушеній чужині в Аугсбурзі 
(Німеччина) перестало битися серце брата 
Михайла (Михайла Ореста). 20 грудня 1971 
року прямо на роботі раптово помер брат 
Дмитро (похований на Байковому кладови-
щі). 28 вересня 1979 року не стало брата Кос-
тя (похоронений на Беркоцях). Люберці на 
Московщині дали останній притулок сестрі 
Валерії (померла 16 вересня 1982 року)… 



132
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Ç êîãîðòè âåëèêèõ

А проте – Україна, Росія, цілий світ нині 
знають про цих людей, і прокладеними ними 
дорогами йдуть нащадки, учні, шанувальни-
ки, плекаючи духовну невмирущість. Тож 
“родинне вогнище Зерових”, без сумніву, па-
лахтить незгасно і зігріває.

* * *
Двоє братів Зерових – Микола і Михай-

ло – долучилися до Пегасової плеяди і стали 
письменниками. Більше того, в літературному 
процесі України вони виформували потужне 
стильове річище, яке вчені на-
зивають неокласицизмом. То 
вже справа доскіпливих від 
науки – з’ясовувати, хто з них 
більший “неокласик” і поет; 
незаперечним є факт, що оби-
два – віртуози слова, майстри 
високого хисту і смаку.

Микола Костянтинович 
Зеров народився 26 квітня 
1890 року в Зінькові, навчав-
ся в місцевій двокласній шко-
лі (1898–1900), Охтирській 
(1900–1903) та Київській пер-
шій (1903–1908) гімназіях, у 
1908–1914 роках – на істори-
ко-філологічному факультеті 
Київського університету. З 1 
серпня 1914 року до літа 1917 року викладав 
історію та латинську мову в Златопільській 
чоловічій (а з жовтня 1916-го – також і в жі-
ночій) гімназії. У квітні 1917 року взяв участь 
(як один із секретарів) у роботі Українсько-
го вчительського з’їзду. Із жовтня 1917-го 
до жовтня 1920 року викладав латину в Київ-
ській другій гімназії імені Кирило-Мефодіїв-
ського братства. Водночас у 1918–1920 роках 
читав історію української культури в Київ-
ському архітектурному інституті. 1920 року 
одружився з С. Ф. Лободою (1890–1985), мав 
із нею сина Костика (1924–1934). У 1919–1920 
роках очолював редакцію бібліографічного 
журналу “Книгар”. У травні 1920 року був 
обраний дійсним членом філологічної секції 
Українського наукового товариства. З осені 
1920-го до середини 1923 року, переїхавши з 
Києва до Баришівки (на Переяславщині), ви-
кладав у місцевому соціально-економічному 
технікумі. 1923 року повернувся до Києва. З 
1 жовтня 1923 року – професор української 
літератури в КІНО (Київському інституті на-
родної освіти), що з 1 жовтня 1930 року був 
перейменований на КІПО (Київський інсти-
тут професійної освіти); з цього місяця очо-

лює кафедру української літератури. Також 
із жовтня 1923-го по грудень 1926 року чи-
тав лекції з української літератури в Другій 
торговельно-промисловій школі, з 1923-го до 
травня 1925 року – в Київському кооператив-
ному технікумі; 1924 року вів спецкурс з укра-
їнської літератури в Археологічному інститу-
ті; з грудня 1925-го по вересень 1928-го – ви-
кладав у Залізнично-експлуатаційному техні-
кумі. Із жовтня 1930-го по жовтень 1933 ро-
ку був професором Київського інституту 
лінгвістичної освіти, зокрема з осені 1932-го 

очолював тут кафедру теорії й 
історії перекладу. Крім того, у 
1931–1933 роках викладав іс-
торію української літератури у 
вечірньому освітянському уні-
верситеті. 1 вересня 1934 року 
був звільнений з викладацької, а 
1 листопада – і з наукової робо-
ти в університеті. У січні 1935 ро-
ку в пошуках заробітку ви-
їжджає до Москви, 27 квітня 
1935 року заарештований у під-
московному Пушкіні, 20 трав-
ня відправлений до Києва. Суд 
відбувся 1–4 лютого 1936 ро -
ку (10 років таборів). На почат-
ку червня 1936 року прибув на 

Соловки. Постановою трійки 
НКВС Ленінградської області справу Зерова 
переглянули й висунули вищу міру покаран-
ня. Розстріляний 3 листопада 1937 року. Реа-
білітований посмертно 1958 року.

Така майже офіційна довідка, навколо 
якої, немовби стрижня, розростається наси-
чене та бурхливе життя педагога, поета, вче-
ного.

Розповідають, що ще маленьким він зу-
стрічався з Лесею Українкою. Дослідники 
припускають, що це могло бути 1903 року в 
Полтаві під час відкриття пам’ятника І. Кот-
ляревському, але П. Ротач наводить ще й інші 
відомості: “В Зінькові в 70-х роках краєзна-
вець В. С. Галушко чув від старих людей, що 
К. І. Зеров на своєму велосипеді їздив до Гадя-
ча, щоб познайомитись з Лесею Українкою, а 
вона в свою чергу теж ніби приїздила в Зіньків 
і бавилася з дітьми інспектора Зерова, читала 
їм вірші та розповідала казки. Можливо, цей 
переказ виплив із знайомства батька поета з 
Оленою Пчілкою, котра мала багато знайо-
мих серед полтавського вчительства. Це може 
бути вірогідним ще й тому, що Леся Українка 
в 90-і роки і на початку нового століття часто 
на ціле літо приїздила до Гадяча” [21, с. 3].

Микола Зеров. Київ. 1929
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Як свідчать факти, в Зіньківському учили-
щі починали свою освіту багато талановитих, 
а в майбутньому і видатних людей. За словами 
самого Зерова, навчався він тут “в одній гру-
пі з Павлом Губенком (котрий тоді ще не був 
Остапом Вишнею), Михайлом Тархановим 
(відомим художником-графіком, у Москві) 
та Сергієм Подгаєвським – маляром бурлю-
ківської банди і футуристом (помер торік у 
Полтаві)” (лист до Миколи Плевака від 24 лю-
того 1924 року) [6, с. 1044]. “Отут – мені й по-
вернути було б на “неокласицизм”, бо вчили-
ся ми разом із М. К. Зеровим, – напише 1927 
року й Остап Вишня в гумористичному творі 
“Моя автобіографія”. – Так я не схотів. Самі 
ж знаєте, – неокласиком бути – силу треба 
терпіння. Читай Горація,  Вергілія, Овідія та 
інших Гомерів. А бути сучасним письменни-
ком – значно легше. Нічого собі не читаєш, 
тільки пишеш. І всі задоволені. Так що наші 
з М. К. Зеровим стежки розійшлися. Він – на 
Рим, я – на Шенгеріївку” [2, с. 524].

Провчившись 3 роки в Охтирці й закінчив-
ши “прогімназію”, 13-річний Микола сам їде 
до Києва, зустрічається з директором Першої 
гімназії (однієї з найкращих у місті, відомою 
такими учнями, як М. Ушаков, М. Булгаков та 
ін.) Є. А. Безсмертним, подає документи і стає 
учнем 4 класу, а жити влаштовується в гурто-
житку. Однокласником Миколи був земляк, 
майбутній фахівець із західноєвропейської іс-
торії й державний діяч Олександер Шульгин, 
який так пригадував гімназиста Зерова: “Рос-
ту він був середнього, може, навіть нижчого, 
ніж середній; мав біляве волосся, ясні очі, 
широке обличчя, трохи піднятий ніс; рот його 
здавався дуже великим – може, тому, що йому 
завжди хотілося сміятися. Сміятися всім нам у 
ті часи було легко, але здається, що Зеров був 
найвеселішим, хоч знову додам: на вигляд. Ми 
з ним завжди товаришували, але близькими не 
були. Говорили між собою на абстрактні теми 
або про книжки, проте інтимності між нами не 
виникало. І мені здається, що Зеров, на вигляд 
такий товариський, був дуже самотнім, замк-
неним у собі і не мав у ті роки ближчих дру-
зів. Що для нього було характеристичним – це 
надзвичайна начитаність. Учитись йому було 
легко, і весь вільний час він носився з книжка-
ми. Навряд чи хто-небудь з його товаришів у 
гімназії стільки читав. Уже тоді він любив по-
езію і знав її значно ліпше за інших. Він був не 
тільки здібним юнаком: у нього була просто 
дивовижна пам’ять. Ми проробляли з ним такі 
тести: давали прочитати при нас сторінку бо-
гословія і, згромадившись коло нього, стежи-

ли за рухом його зіниць (була умова, що текст 
має бути прочитаний лише один раз). Потім 
ми забирали підручник, і він повторював про-
читане слово в слово… А текст ми вибирали 
трудний…” [25, с. 35–36]. За словами Шуль-
гина, сам Зеров кваліфікував тоді свої пере-
конання як “абсолютну безпринципність”, 
стояв осторонь від громадських, політичних і 
соціальних питань; тим більше через якихось 
кілька років його вразило, “що з того веселого 
хлопчини вийшла така складна і оригінальна 
постать – провідник групи неокласиків, стій-
кий український національно-культурний 
діяч” [25, с. 38].  

Навчався Микола Зеров успішно, але ме-
далі не отримав – як сам розцінював, “за кра-
молу”: видання (разом із товаришами Воск -
ресенським, Гольденвейзером та Кожичем) 
опозиційного до адміністрації гімназії гу-
мористичного журналу [6, с. 1044]. Але з 
багатьма вчителями в нього були прекрасні 
взаємини; Зеров – чи не єдиний зі студентів, 
який завжди виказував повагу педагогам і не 
допускав жодних витівок. “Із гімназіальних 
учителів найбільше зобов’язаний: М. П. По-
пову (учителю історії в Охтирській гімназії 
десь коло 1902–1904 рр.), в Києві – С. В. Тайб-
ші, учителеві латинської мови, у якого вчив-
ся і не обов’язкової на той час мови грецької; 
Мик. М. Лятошинському, учителеві історії, та 
проф. А. К. Мітюкову, що читав нам під назвою 
“законоведение” прекрасно збудований попу-
лярний курс енциклопедії права” [6, с. 603].  

Як і Шульгин, Зеров мав усі шанси про-
довжити навчання в Петербурзі, де, як вва-
жалося, найкращі викладачі та спокійніша  
суспільна атмосфера. У листі до М. Плевака 
читаємо: “Спочатку під впливом батька думав 
вступити до Петербурзького філологічного 
інституту, конкурсний іспит з грецької мови 
пройшов, але не маючи надії попасти відразу 
на казенний кошт (було 220 прохань на 30 ва-
кансій), виїхав до Києва. Петербург справив 
на мене враження гнітюче, хоч потім я сильно 
жалкував, що того настрою не поборов і не 
спробував лишитися в Петербурзькому уні-
верситеті” [6, с. 1044]. 

Зеров стає студентом Київського уні-
верситету Св. Володимира і тут уже досягає 
свого повного росту – фахового та світогляд-
ного. Завдяки, а подеколи всупереч існуючим 
метóдам навчання, “<…> студіював джерела 
української історії ХVІІІ ст., найбільше ці-
кавлячись ідеологіями (історіографія, по-
літичні прагнення, літературні погляди та 
уподобання) і побутом” [6, с. 563]; “<…>  на 



134
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Ç êîãîðòè âåëèêèõ

факультеті мені довелося туго. Я хтів спе-
ціалізуватися на Римі, але історики, як По-
кровський, філологи, як Сонні та Кулаков-
ський, годували студентів греками, до яких я 
почував себе непідготовленим… Я перейшов 
на історичний відділ російський, але Довнар 
саджав усіх студентів за переписні та писцо-
ві книжки – брр… і досі противно згадувати 
того Довнара!

Тоді, не шукаючи керівника, порішив я 
зайнятися українською історіографією і взяв 
у Даниловича тему про “Літопис Грабянки”, 
яку і обробляв протягом двох років, 1913–
1914. Брак керівника і заступника і був при-
чиною, що я при університеті лишений не був, 
хоча голова державної комісії проф. Грушка і 
хотів на тому настояти” [6, с. 1044  –1045].

Образ Зерова-студента зберігся в спога-
дах його дружини Софії: “Він був середньо-
го зросту, досить стрункий, дуже рухливий, 
худорлявий. Одягався скромно, але дбайли-
во; взуття було вбоге, як і в усіх студентів в 
ті роки, але завжди чисте. Гарним на вроду 
назвати його не можна було, але не помітити 
серед натовпу студентів теж було неможли-
во. Він явно вирізнявся вмінням поводитися, 
якоюсь милою та природною інтелігентністю, 
життєрадісністю. Правильний овал обличчя, 
велике розумне чоло з зачесаним догори пря-
мим русявим волоссям, невеликі, але дуже 
уважні, трохи насмішкуваті сірі очі за скель-
цями окулярів – він був короткозорий, до-
сить правильний ніс і повняві, часто складені 
в іронічно-добротливу усмішку губи, – такий 
він був у той час, коли я вперше його поба-
чила” [5, с. 93]. Уже в ті роки Зеров пильно 
стежив за літературно-мистецьким життям, 
виступав у пресі, читав лекції, дедалі глибше 
усвідомлюючи свою причетність “до праці, ді-
яльності, боротьби” в ім’я “національного во-
скресіння” (з його виступу на могилі Б. Грін-
ченка 1910 року) [6, с. 108].  

Під впливом А. І. Лещенка та дядька 
П. Я. Яреська ще в зіньківський період життя, 
П. Й. Горецького в Кролевці, О. Я. Шульги-
на в Києві визрівала національна свідомість 
Миколи Костянтиновича, в університетські 
роки він був членом студентської громади, 
особливо товаришував з О. К. Дорошенком та 
Й. Ю. Гермайзе. Самé життя, можемо сказа-
ти, зробило з нього українського інтелігента-
патріота, який уже добре розумів свою мету і 
призначення.

Про Зерова як педагога, науковця-викла-
дача, редактора існує чимало захоплених від-
гуків (див. зокрема [1, 10, 12, 15, 20, 23]). Усі 
вони зводяться до квінтесенції: талант, пра-

целюбність, ерудиція, закоханість у слово. 
Про Зерова як людину-наставника читаємо: 
приклад, авторитет, “улюбленець”. Його дух і 
душа почувалися комфортно в цьому комуні-
кативно-злютованому світі, єдине, чого праг-
лося більше, – творчість.  

Відбувши убоге “златопільське ув’язнен-
ня” в період Першої світової війни, перемігши 
смерть – голод, тиф і полювання більшовиць-
ких людоловів на українську інтелігенцію – в 
роки революції та громадянської війни, він 
мріє про безконечне заручництво книжної 
келії, про літературознавчу й письменницьку 
діяльність.

Літературна спадщина Миколи Зерова 
доволі багата, якщо взяти до уваги той корот-
кий, складний і не надто сприятливий час, у 
який йому випало жити і працювати. Поміж 
неї вирізняємо літературно-художні твори 
(оригінальні й перекладні), літературно-кри-
тичні статті, літературознавчі (історико-літе-
ратурні) праці. За якихось 10 років активної 
творчої діяльності з-під його пера вийшла 
ціла низка книг: майстерні переклади анти-
чної класики “Антологія римської поезії” (К., 
1920), оригінально-перекладна збірка-поема 
“Камена” (К., 1924), монографії “Нове україн-
ське письменство” (К., 1924), “Леся Українка” 
(К., 1924), збірники статей “До джерел” (К., 
1926), “Від Куліша до Винниченка” (К., 1929) 
– результати участі в літературній дискусії 
1925–1928 років й науково-теоретичні вислі-
ди; склографічне науково-навчальне видання 
 конспекту лекцій “Українське письменство 
ХІХ ст.” (К., 1928). Крім того, Микола Зеров 
– активний дописувач багатьох періодичних 
видань, ініціатор і співавтор чималої кількос-
ті різного роду книжкових видавничих проек-
тів: протягом 1910-го – початку 1930-х років 
у таких часописах, як  “Світло”, “Рада”, “Лі-
тературно-науковий вісник”, “Труд”, “Вільна 
українська школа”, “Книгар”, “Нова грома-
да”, “Червоний шлях”, “Життя й революція”, 
“Бібліологічні вісті”, “Глобус” та ін., а також 
виданнях творів українських класиків і сучас-
ників (виходили в “Друкарі”, “Слові”, “Сяйві”, 
“Книгоспілці”) було опубліковано близько 
трьохсот його рецензій, оглядів, передмов, 
коментарів тощо (основна маса їх сьогодні зі-
брана, впорядкована й перевидана дослідни-
ками (див. зокрема [6, 7])).

На початку 1930-х років письменник під-
готував і мав намір випустити у світ значно 
розширені видання “Камени” і “Римлян”, 
проте цього зробити не вдалося (якийсь час 
він навіть “власноруч” зроблені переклади 
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змушений був підписувати чужим прізвищем, 
аби тільки їх надрукували). Але книги продов-
жували виходити вже після смерті репресо-
ваного поета-вченого. Так, у Львові під час 
Другої світової війни – 1943 року – було дано 
нове життя “Камені” та збірнику “До дже-
рел”. У часописах “Вінницькі вісті”, “Пробо-
єм”, а після війни – в “Рідному слові”, “Вежі”, 
“Литаврах”, “Арці”, “Світанні”, “Українських 
вістях” популяризувати творчість старшого 
брата взявся Михайло Орест. 
“Я хочу зробити для пам’яті 
брата, якому я багато чим 
зобов’язаний, все, що зможу. 
При своїх блискучих здібнос-
тях, ерудиції, ентузіастичній 
любові до художнього слова, 
енергії й упевненому, свідо-
мому цілей “банбрехерству” 
він дав, проте, лише невелику 
частину того, що міг би ство-
рити, коли б йому пощасти-
ло жити в людських умовах 
при людському режимові, – і 
прошу вірити мені, що в цій 
характеристиці мною керує 
не фамільна гордість, а тіль-
ки твереза об’єктивність”, 
– пише він у листі до Святос-
лава Гординського від 6 лю-
того 1943 року (цит. за [13, 
с. 1236]). Тож як справжня данина пам’яті 
виглядають сьогодні ретельно впорядкова-
ні й видані Михайлом Орестом книги творів 
Миколи Зерова – “Sonnetarium” (Бергтесґа-
ден, 1948), “Catalepton” (Філадельфія, 1951), 
“Corollarium” (Мюнхен, 1958), “Нове укра-
їнське письменство” (Мюнхен, 1960). Подіб-
но до побратима “неокласиків” Юрія Клена 
(“Спогади про неокласиків”, Мюнхен,1947), 
Михайло Орест також увічнив чесні імена 
письменників цієї групи книгою-меморіалом 
“Безсмертні” (Мюнхен, 1963; проте сам вже 
цього видання не побачив). 

Із ближчих до нас перевидань творів Ми-
коли Зерова в Україні (а їх появу без пере-
більшення можемо розцінювати як суспільні 
акції) варто виділити “Вибране” (К., 1966), 
репринти “Антологія римської поезії”, “Со-
нети й елегії”, “Камена” (К., 1990), “Твори: В 
2 томах” (К., 1990), “Українське письменство” 
(К., 2002), “Українське письменство ХІХ ст. 
Від Куліша до Винниченка” (Дрогобич, 2007), 
а також основні публікації, що висвітлюють 
долю письменника, – “Микола Зеров – поет 
і перекладач” М. Рильського (оприлюднена 

1965 року в журналі “Жовтень”, після смер-
ті автора статті), “Спогади про неокласиків” 
Юрія Клена (перша публікація – 1990 рік, 
журнал “Україна”), “Микола Зеров. Літера-
турно-критичний нарис” В. Брюховецького 
(К., 1990), “Київські неокласики” (К., 2003), 
“Родинне вогнище Зерових” (К., 2004), “Наш 
сучасник Микола Зеров” (Луцьк, 2006) та ін.

За творчістю письменника захищено кіль-
ка дисертацій, його сонети і статті вивчають-

ся в школі, а за умови актив-
нішого тиражування знайшли 
б свого шанувальника серед 
вибагливого смаком сучасного 
масового читача. 

Сюжет долі Михайла Кос-
тянтиновича Зерова (Михайла 
Ореста), – пишуть дослідники, 
– за трагізмом й усіма перипе-
тіями випробувань надзвичайно 
подібний до братового [20, с. 9]. 

Народився    Михайло    27    лис -
топада 1901 року в містечку 
Зінькові на Полтавщині. Освіту 
здобував, очевидно, в Кролев-
ці та Охтирській гімназії. На 
початку холодних і голодних 
1920-х років приїжджає до Ки-
єва з наміром, як і брат, здобу-
вати вищу освіту; стає студен-
том університету. Економічна 

розруха та громадянський обов’язок вносять 
корективи в його життя: змушений шукати 
якогось заробітку (відомо, що працював учи-
телем у різних містечках і селах, зокрема й 
на Полтавщині), у 1922–1924 роках відбуває 
військову службу. Із 1924-го – знову в “тим-
часово периферійній” столиці, повертається 
в “коридори університету” (вже – КІНО), з 
великими труднощами та перервами здобуває 
фах філолога. Із середини 1920-х років пише 
вірші, виявляє схильність до перекладацтва. 

Письменник-земляк й еміграційний това-
риш митця Олекса Ізарський (О. Г. Мальчен-
ко) наводить фрагменти листів середини ми-
нулого століття, у яких Михайло Орест зга-
дує про початки своєї літературної творчості, 
передусім – “зустріч” із Р. М. Рільке: “Вона 
сталася року 1921 або 1922. Радше 1922. Щоб 
не дати мені занепасти на дусі в глухому Зінь-
кові, брат Микола мав звичай висилати мені 
віршові тексти, вкладаючи їх у листи. Пере-
писував він для мене власні сонети і сонето-
їди, вірші Рильського, Филиповича,  дещо Ти-
чини, Загула, Йогансена, також переклади, 
свої і чужі… <…> Потім, року 1924 чи 1925, 

Михайло Орест. 1961
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вже в Києві, в стінах (точніше, на коридорах) 
університету один студент, за національністю 
жид, познайомив мене з більшою кількістю 
речей Рільке в російському перекладі А. Біс-
ка; я, захоплений, зробив з них для себе ко-
пію. Перші німецькі оригінали Рільке я про-
читав у подарованій мені братом антології 
Г. Бенцмана “Модерне дойче Лірік”, і сталося 
це року 1925 або 1926. Почав  я перекладати 
Рільке ще студентом, але вже не можу при-
гадати, який саме переклад був першим…” 
[8, с. 258–259]. 

Тих кілька перекладів з Рільке (5–6) Ми-
хайло показав своєму професорові М. Кали-
новичу: “Критика була строга і прихильна, 
моя робота дістала, загалом беручи, апроба-
цію від Михайла Яковлевича, що знав літера-
туру не менше, ніж лінгвістику, і мав вишука-
ні стилістичні принципи… Від проф. Калино-
вича також дістав я – з його власної бібліоте-
ки – “Фрюе Гедіхте”, а потому “Нойе Гедіхте” 
(ще пізніше він дав мені “Дер зібенте Рінг” 
С. Георге)” [8, с. 259]. 

Поетові мріялося бачити свої переклади 
“опублікованими в підсовєтських журналах”, 
однак вдалося розмістити тільки один в анто-
логії “Сяйва”, щоправда, не було певності, що 
читач, який уже знав письменника М[иколу] 
Зерова, не приписав би цей твір старшому 
братові. 

Натомість оригінальні речі, які періодич-
но також з’являлися,  публікувати на бать-
ківщині не мав наміру: “За совєтів я, пишучи, 
не надрукував жодного оригінального рядка. 
(Мова може, звичайно, йти лише про 20-ті 
роки).

Майбутній біограф мій (якщо я на нього 
заслужив або заслужу) віддасть мені належне 
за цю рису. Поки що у нас на еміграції є тен-
денція знаходити те чи інше позитивне в дея-
ких малопозитивних або майже не позитив-
них підсовєтських письменників, а про тих, 
хто в своїй келії або в лісах Голосієва вино-
шував тріумфально  протилежний совєтським 
комплексам світогляд і філософію, говорити, 
мабуть, не варт…” [8, с. 259–260]. 

Під впливом освіти і виховання, захопле-
ний стилем творчості старшого брата і “його 
групи”, поет розбудовував свій неповторний 
світ, який, розумів, не відповідав канонам 
“революційного мистецтва”, а тому беріг його 
“для себе”, читачами маючи лише кількох най-
ближчих, довірених осіб.

Уже з молодих літ Михайло позиціонував 
себе як ідеаліст: цікавився відповідною філо-
софією, активно студіював М. Бердяєва, ви-

вчав буддизм. Категорії прекрасного, стилю 
та форми, техніка і культура слова для нього 
багато важили. Прихильником високої есте-
тики він залишатиметься все життя, продо-
вжуючи цим самим і справу загиблого брата 
й воюючи з неуцтвом уже за двох.

…“Нам треба українську інтелігенцію по-
ставити на коліна, це наше завдання – і воно 
буде виконане; кого не поставимо – перестрі-
ляємо” [24, с. 110], – такий план обрали ста-
лінські посіпаки для “впокорення” нашого на-
роду й особливо активізували його в середи-
ні 1920-х років. Уже з 1926 року всі провідні 
діячі науки, культури та мистецтва були “під 
контролем” влади і чимдуж “проробляли-
ся громадськістю” – через пресу, засідання 
трудових колективів, адміністративні рішен-
ня. Водночас готувався ґрунт для фізичного 
викорінення цвіту нації, і тут вирішено було 
розіграти карту “терористичних організацій 
української буржуазно-націоналістичної ін-
телігенції” та, як приклад боротьби з ними, 
проведено кілька гучних судових процесів 
над “ворогами народу”. 

Одним із найбільш показових став процес 
“СВУ”, відкриті слухання за яким проходили 
в Харківському оперному театрі з 9 березня 
по 19 квітня 1930 року (прикметно: від Шев-
ченкового дня до Світлого Воскресіння), про-
те “матеріали” накопичувалися чи не від 1923-
го, а сама “ідея” остаточно визріла після вбив-
ства в Парижі у травні 1926 року С. Петлюри 
(за “сценарієм” ДПУ, процес мав остаточно 
добити “фундаторів УНР, ідеологів петлюрів-
щини”). Як пишуть історики, основними дійо-
вими особами на процесі були 45 осіб: “2 ака-
деміки ВУАН, 15 професорів вузів, 2 студен-
ти, 1 директор середньої школи, 10 учителів, 
1 теолог і 1 священик УАПЦ, 3 письменники, 
5 редакторів, 2 кооператори, 2 правники і 1 
бібліотекар” [19, с. 15–16]. Проте ще 700 осіб 
були заарештовані у зв’язку з цією справою, 
а всього “під час та після процесу “СВУ” було 
заарештовано, знищено або заслано понад 30 
тисяч осіб” [19, с. 44].

Важко утриматися, щоб не назвати по-
іменно, відповідно до історичної справедли-
вості, тих найлютіших ворогів сталінщини, 
знищення яких мало символізувати остаточ-
не викорінення ідеї української державності:

“Окрім С. О. Єфремова [віце-президен-
та ВУАН, академіка], до суду притягнули 
колишнього прем’єр-міністра УНР В. М. Че-
хівського, колишнього міністра закордонних 
справ УНР, наукового співробітника ВУАН 
А. В. Ніковського, колишнього діяча УСДРП, 
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професора Київського інституту народної 
освіти (КІНО) Й. Ю. Гермайзе, колишніх ді-
ячів УПСФ завідуючого 1-ю Київською тру-
довою школою В. Ф. Дурдуківського, вчителів 
тієї школи О. З. Гребенецького, Н. С. Токарів-
ську, А. П. Залеського, Ю. К. Трезвинського, 
письменницю Л. М. Старицьку-Черняхівську, 
професора Київського медичного інститу-
ту О. Г. Черняхівського, професора КІНО 
В. М. Ган цова, студентів КІНО М. П. Павлуш-
кова та Б. Ф. Матушевського, професора ВУАН 
В. М. Догу, завідуючого редакційним відді-
лом Київського філіалу Держвидаву України 
К. С. Шила, члена колегії адвокатів, юрис-
консульта “Молочарспілки” З. Г. Моргуліса, 
письменника М. Є. Івченка, наукового спів-
робітника ВУАН, редактора “Словника жи-
вої мови” Г. К. Голоскевича, викладача КІНО 
Г. Г. Холодного, наукових співробітників 
ВУАН М. В. Кривинюка, В. М. Страшкевича, 
В. В. Шарка, В. Г. Дубровського, інженера-
хіміка К. Т. Туркала, старшого асистента Ки-
ївського медичного інституту А. О. Барбара, 
члена Президії медсекції ВУАН, професора 
Київського медичного інституту В. В. Удовен-
ка, професорів цього ж інституту В. Я. Підга-
єцького та М. А. Кудрицького, викладача Ки-
ївського кооперативного технікуму О. А. Бо-
лозовича, члена правління “Молочарспілки” 
М. Н. Ботвиновського, мешканця Харкова 
М. М. Чехівського (брата В. М. Чехівсько-
го), професора Дніпропетровського інсти-
туту народної освіти П. О. Єфремова (брата 
С. О. Єфремова), вчителя з Дніпропетровська 
М. П. Білого, вчительку 20-ї Дніпропетров-
ської трудшколи Л. Є. Біднову, члена Полтав-
ської колегії адвокатів К. І. Товкача, профе-
сора Полтавського інституту народної освіти 
В. О. Щепотьєва, лаборанта Держхлібінспек-
ції, жителя Кременчука П. С. Близнюка, ви-
кладача Миколаївського інституту народної 
освіти М. Д. Лагуту, вчителя Чернігівської 
школи імені М. М. Коцюбинського Й. Р. Кар-
повича, директора Вінницького філіалу все-
народної бібліотеки ВУАН В. Д. Атаманов-
ського, викладача робітфаку Одеського ме-
дичного інституту та Одеського робітничого 
університету, секретаря Одеського наукового 
товариства при ВУАН Т. М. Слабченка, ака-
деміка ВУАН, професора Одеського інститу-
ту народної освіти М. Є. Слабченка, виклада-
ча одеських індустріального та млинарського 
технікумів К. М. Панченка-Чаленка, профе-
сора КІНО Г. М. Іваницю” [19, с. 14–15].

Одним із претендентів на “лідерство” в 
“СВУ” був, з погляду замовників “дійства”, 
рафінований учений, письменник-естет, 

приятель М. Хвильового Микола Зеров (по -
ряд із С. Єфремовим і В. Чехівським). 
А “компромат” на нього, планувалося, мав 
дати рідний брат.

Михайло Зеров потрапив у поле зору 
слідства як приятель перших заарештованих 
у справі – племінника С. Єфремова М. Пав-
лушкова (“взяли” 18 травня 1928 року), Б. Ма-
тушевського, А. Барбара; з кінця 1928 року 
він також за ґратами. Як пише О. Мусієнко, 
“понад 8 місяців їли Михайла в тюремних під-
земеллях підручні Горожанина (слідчого. – 
Г. Б.), двадцять приправлених медовими обі-
цянками, залякуваннями, навіть бандитськи-
ми мордобоями допитів влаштували йому 
обермейстри чавлення людських душ, проте 
аніякісінького компромату на головного іде-
олога “неокласиків” від нього не добули. Аби 
не допустити самогубства Зерова-молодшого 
в слідчій камері,  його незадовго до початку 
“вистави ДПУ” випустили з тюрми. А Зеро-
ва-старшого на судове засідання везли не в 
“чорному вороні”, як задумувалося, а змуше-
ні були викликати повісткою як свідка. Хоч 
вільний стілець для нього серед підсудних усе 
ж заздалегідь поставили” [14].

Мужність Михайла, який заперечував усі 
свідчення проти нього та брата, врятувала 
тоді їм життя. Але хіба не парадоксально: 3 
листопада 1937 року на Соловках разом були 
розстріляні в складі 1111 в’язнів українського 
етапу і жертви процесу “СВУ” В. Чехівський, 
М. Павлушков, А. Барбар, В. Підгаєцький, 
і все-таки “знешкоджений” ДПУ лідер те-
рористичного “грона п’ятірного” поетів-
“неокласиків” Микола Зеров (див. [18]).

 Після виходу з в’язниці Михайло потрап-
ляє під пильний нагляд відповідних органів; 
хоч і намагається бути непоказним, постійно 
очікує нового “візиту”. Про аспірантуру, май-
бутнє вченого та письменника перестає навіть 
мріяти. Він ледь перебивається з дня на день 
випадковими викладацькими підробітками та 
перекладами. Душевну рівновагу забезпечує 
тільки “творчість для себе”.

1930-го знайомиться зі студенткою КІНО, 
майбутнім українським літератором Ольгою 
Костянтинівною Галабудською (1910–1992), 
між ними виникають прихильні стосунки, 
зав’язується листування, але через репресії 
закоханим не судилося знайти своє щастя [4, 
с. 228–229].

Уночі з 9 на 10 червня 1938 року Михай-
ла заарештовують вдруге і звинувачують у 
керівництві “контрреволюційною націона-
лістичною групою, яка ставила своєю метою 
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ліквідацію радянської влади в Україні з допо-
могою іноземних інтервентів”, а також убив-
ство Сталіна й Ворошилова під час виборчої 
кампанії восени 1937 року за умови їх при-
їзду до Києва. “Поплічниками” виявляються 
сусіди по квартирі – склографи В. В. Куль-
чицький, К. Й. Могилевський (майже одразу 
розстріляні в серпні 1938-го), В. Л. Щербина 
та ін. “В судово-слідчій справі № 44197, окрім 
санкціонованої прокурором постанови про 
ув’язнення М. Зерова, ордера на арешт і об-
шук, анкети заарештованого, підшите влас-
норучне свідчення Михайла Костьовича на 
22 сторінках “Мое политическое мировоз-
зрение” й протоколи шести допитів. Усі вони 
були неоковирно зліплені слідчим Громіло-
вим за узвичаєним трафаретом і являли со-
бою нічим не аргументовані “чистосердечные 
признания” арештованого…” [14]. У листі до 
Генпрокурора СРСР від 27 квітня 1939 року 
Михайло Зеров назве своїми іменами спосо-
би добування подібних зізнань: “Показания 
мои, данные в средине июня прошлого года, 
являются сплошным вымыслом. А вынужден 
был я к клевете на себя жестокими побоями, 
продолжавшимися всю ночь с 11 на 12 июня. 
Я понял, что следователь Громилов не хочет 
от меня правды. И когда он стал называть 
меня организатором, а моих знакомых 
завербованными мною контрреволюционе-
рами, я почувствовал, что меня хотят про-
сто погубить. Особенно тяжело и страшно 
казалось мне клеветать на невинных людей. 
В отчаянии я сделал попытку покончить с со-
бой, после чего в избиении меня принимали 
участие шесть человек. В ужасе от всего этого 
я написал, что завербовал людей в контрре-
волюционную организацию. Причем фами-
лии мне были названы следователями… Моя 
воля была сломлена, я жил все время в со-
стоянии панического страха перед побоями 
и издевательствами… <…> Особенно  страш-
ной клеветой являются те места в моих якобы 
искренних показаниях, где я говорю о терро-
ре. Со всей ответственностью я заявляю, что 
в жизни никого не оскорбил, не убивал и не 
собираюсь убивать никого!” [14].  

 Ще 29 січня 1939 року на суді Зеров та 
двоє інших обвинувачених відмовилися від 
самообмовлянь, які з них витягали побоями. 
“Справу спрямовано на дослідження, на-
слідком якого Михайла Зерова засуджено до 
трьох років ув’язнення, рахуючи з дня аре-
шту. За десять днів до початку війни він опи-
нився на волі, спочатку в Києві, згодом у Він-
ниці” [9, с. 278]. 

“Був теплий літній вечір, – згадує племін-
ниця Михайла Зерова Марина Дмитрівна. – 
Ми з матір’ю підходили до свого будинку на 
вулиці Тарасівській у Києві. На розі стояла 
людина, наблизившись до якої, мати стиха 
скрикнула. Це був дядько Михайло, який що-
йно звільнився з ув’язнення і чекав, чи його 
пустять до хати. Він був у зім’ятій брудній 
сорочці-косоворотці, одягненій під пасок по-
верх штанів, заправлених у якесь зовсім роз-
дерте взуття. На шиї та щоках були страшні 
виразки та фурункули…” (цит. за [14]). Нам 
хочеться думати, що він устиг побачитися в 
Дашеві з матір’ю, яка доживала останні мі-
сяці, може, навіть похоронив її і подбав про 
долю малого племінника. Є також свідчення, 
нібито був потрапив у полон, зазнав парти-
занських куль… 

Наприкінці 1943 року Михайло Зеров 
з’являється у Львові, потім виїжджає в Сло-
ваччину, деякий час перебуває у Відні, а на-
прикінці війни опиняється в таборі біженців 
в Аугсбурзі. У цьому місті мешкає до кінця 
життя, добре усвідомлюючи, чому – за ра-
дянського режиму – йому не можна вертати-
ся в СРСР. Уся наступна діяльність Михайла 
проходить під прибраними псевдонімами, хоч 
і свого власного прізвища не приховував: у 
житті та літературній творчості він Михай-
ло Орест, публіцистичні виступи підписує як 
Байдан М., Зорехват Тріюмфич, Бомбослав 
Атомович, Славожад Муровитий (С. Муро-
витий), Окулюс-Косач-Кропивницький, Не-
долобень, Моритурус М. тощо.

Довгий час рідні про нього нічого не зна-
ли, тільки за хрущовської відлиги (і вже піс-
ля смерті поета) інформація про Михайла 
Ореста як Михайла Зерова дісталася Украї-
ни. Марина Зерова так намагається пояснити 
псевдонім митця: “Мимоволі спадає на дум-
ку п’єса Лесі Українки “Блакитна троянда”. 
Один з героїв цієї п’єси – Орест Михайлович, 
літератор, замріяний філософ, інтелігент, 
пройнятий світлими ідеями гуманізму. На-
певно ці моральні засади були близькими Ми-
хайлові. І ось Орест Михайлович і Михайло 
Орест…

А може, все було інакше. Під час однієї з 
останніх зустрічей з братом Дмитром Михай-
ло несподівано сказав, що коли йому вдасться 
щось опублікувати зі своїх творів на Заході, 
він підпише їх дівочим прізвищем матері – 
Яресько. Певна співзвучність між “Яресь-
ко” та “Орест” очевидна. Зрозуміло й те, що 
двох поетів за прізвищем М. Зеров легко було 
сплутати” [4, с. 227–228].

Ç êîãîðòè âåëèêèõ



139
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

За кордоном Михайло Орест постав як 
поет, перекладач, літературний критик і пу-
бліцист, редактор, великий авторитет у галу-
зі естетики слова, наступник “неокласиків”. 
У другій половині 1940-х років він входив до 
групи “Світання” (називалася за альманахом, 
який циклостильовим способом видавала в 
1946–1947 роках в Аугсбурзі за редакцією 
Ореста), разом із В. Держвиним опонував тезі 
Ю. Шереха про витворення “національно-ор-
ганічного” стилю української літератури. В 
одному з листів до І. Качуровського (від 27 
жовтня 1948 року) письменник подає деяку 
інформацію про діяльність групи та її пред-
ставників: “Я все ще не хочу зрезигнувати з 
думки видавати власний альманах. Потреба 
власної трибуни для нашої групи “принци-
пових неорганістів” дуже гостра. Я пішов на 
жебри. Пожертви з закордону розв’язали б 
справу цілком. <…>

З нашою групою на 90% солідаризується 
С. Гординський, чималою мірою – Л. Лиман. 
<…>

Я думаю так: всі ми роз’їдемось і буде-
мо заробляти на хліб насущний. Від писання 
відмовитись нам не сила. Віддаючи на видав-
ничу справу посильні лепти, ми час-від-часу 
будемо спроможні щось гуртом видавати. Не 
можна жити без шматка хліба, це так, але ж 
не для цього ми виїхали на еміграцію! Я буду 
битися за своє письменство доти, доки в мене 
стане сил, здоров’я і нервів. І боротися за свій  
естетичний світогляд проти навали регіона-
лізму і дешевого модернізму (підкреслення 
наше. – Г. Б.).

<…> нам, ідеалістично мислячим літера-
торам, треба тісно єднатись. Сили біологічно-
матеріалістичного і релятивістичного табору 
великі і тут, і великі там, де ми колись, дасть 
Бог, будемо знов. Я ніколи не погоджуся, щоб 
ці світогляди безоглядно панували на Украї-
ні, і вважаю їх поборювання чи не найбільшим 
обов’язком інтелектуальним” [22, с. 422–423]. 

Митець був одним з ініціаторів заснуван-
ня Інституту літературознавства при Україн-
ському Вільному Університеті в Мюнхені (зго-
дом називатиметься Інститут літератури імені 
Михайла Ореста); видавав поетичні збірки не-
великими тиражами, переважно на пожертви 
меценатів та друзів;  підготував до друку три 
книги Миколи Зерова, “Поезії” Павла Фи-
липовича (1957; за редагування цього тому 
керівництво УВУ вирішило надати Орестові 
звання “доктора філософії”, проте він розці-
нив це як “несерйозність” і не прибув на імп-
резу),  збірник спогадів про “неокласиків”. 

Автор п’яти оригінальних поетичних  
книжок: “Луни літ” (1944; “Українське ви-
давництво” Львова – Кракова, літредактор – 
Св. Гординський), “Душа і доля” (1946; “Бра-
ма Софії”, Аугсбург), “Держава слова”, “Гість 
і господа” (1952; Філадельфія; вийшли завдя-
ки підтримці Яра Славутича), “Пізні вруна” 
(1965; Мюнхен; підготував до друку Ігор Ка-
чуровський).

Перекладав Орест із німецької, фран-
цузької, англійської, італійської, іспанської, 
португальської, польської, російської мов. 
Вийшли книги: Вибрані поезії С. Георге (Аугс-
бург, 1952); Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталь, 
М. Давтендай. Вибір поезії (Аугсбург, 1953); 
Антологія німецької поезії  (Аугсбург, 1954); 
Антологія французької поезії (Мюнхен, 
1954); Ш. Леконт де Ліль. Поезії (Мюнхен, 
1956); Море і мушля. Антологія європейської 
поезії (Мюнхен, 1959); Сім німецьких новель 
(Мюнхен, 1962). (На батьківщині його твори 
вперше побачили світ аж 1995 року [16], а до-
слідницьке осмислення їх започаткувала Со-
ломія Павличко (див. зокрема [17]).)

У 1953–1962 роках – літредактор газети 
“Сучасна Україна”, “а з перетворенням її й 
“Української літературної газети” на “Сучас-
ність” на початку 1961 року лишився на цій 
самій посаді в журналі” [11, с. 234]. 

Усі, хто знав Михайла Ореста, говорять 
про його душевну шляхетність, спартанську 
невибагливість, скромність; відзначають такі 
типові зеровські риси, як феноменальна 
пам’ять, артистизм і талант оповідача, мето-
дичний педантизм у роботі, любов до приро-
ди, книги, слова; називають митця самітни-
ком, подеколи навіть консерватором, “войов-
ничим ідеалістом”.

Із 1946 року, зауважує О. Ізарський, 
Орест чітко накреслив собі програму напру-
женої, але такої бажаної творчої праці. Не 
мріялося про нереальне – хотілося бодай 
людського мінімуму: “Певність завтрашньо-
го часу (саме завтрашнього, бо глибша щодо 
часу певність є для мене величиною взагалі 
відсутньою), почуття хоча б невеликої уста-
леності і хоча б відносна можливість чіткої 
реалізації задуманого – становлять той міні-
мум вимог, здійснення яких дає мені приєм-
ність не почувати себе приблудою і помітува-
ним сиротою” [8, с. 248]. Вірним собі митець 
залишався й надалі: “Роблю свої переклади, 
затиснувши зуби, з глухою упертістю. Якщо 
не тепер, то пізніше, не виключаю, що лише 
по тому, як звільнена Батьківщина перейде 
до національно-культурного будівництва – 
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мені признають рацію. Аби тільки не пропала 
робота в умовах нової війни чи чогось подіб-
ного” [8, с. 256]. “Я вірю в майбутнє – в тім ро-
зумінні, що більшовизм впаде, а український 
народ не буде на 100% знищений. Студенти-
філологи будуть читати мої переклади з ні-
мецьких і французьких поетів!” [8, с. 261], – 
такими словами поет умотивовував тезу про 
те, що “еміграційна література працює більше 
для майбутнього, ніж для теперішнього”. 

Орест був упевнений: “Всяке справжнє 
мистецтво несе в собі визвольну функцію. 
Мистецтвом людина може горувати над жит-
тям. Катарсис, заспокоєння і розрада, що їх 
маємо від мистецьких утворів, є явищем мета-
фізичного порядку і виявляють вищу природу 
нашого Я, яке так часто терпить від неусувно-
го тиску нижчих або просто низьких плянів 
буття” [8, с. 252]. 

“Хай живе українська література! Хай ги-
нуть її вороги!” [8, с. 262], – подеколи він до-
зволяв собі такі пасажі, особливо 1953-го: “Я 
недавно прочитав, що Дрейфус мав блажен-
ство пережити всіх своїх ворогів. А я боявся, 
що мені доведеться померти раніше, ніж скін-
чить свої дні потворний бандит Сталін. Дяка 
долі, так не сталося. Великий Боже, який би 
це був для мене тріумф, якби доля дозволила 
мені побачити і пережити розпад і загибель 
червоної російської імперії!” [8, с. 266]. 

25 лютого 1961 року поет зазнає серцево-
го нападу, але йому вдається ще змагатися з 
хворобами і просувати свої видавничі проек-
ти. Новий 1963 рік зустрічає в приємному то-
варистві сина Юрія Клена Вольфрама Бурґ-
гардта, який приїхав з Канади на вечір пам’яті  
батька,  що відбувався в Мюнхені. 

Помер Михайло Орест 12 березня 1963 
року. О шостій двадцять вечора, як пише 
О. Ізарський, “захлинулася, об скелі вічнос-
ті розбилася хвиля чернечого життя мистця, 
поета; коли, назавжди вибрані з океану рід-
ної мови, зімкнулися в гармонійне коло до-
вершеності поетові слова…” [8, с. 272]. 

“Обставини його смерті лишилися нез’я-
сованими,  – зауважує Марина Зерова. – Зі 
слів Івана Максимовича Кошелівця  та його 
дружини Емми Іванівни Андієвської знаємо, 
що в останні місяці життя Михайла Ореста до 
нього завітав невідомий чоловік, як тепер ка-
жуть, “із кавказькою зовнішністю”. Він став 
активно відвідувати Михайла, але після його 
раптової смерті безслідно зник. Як розпо-
відав Іван Кошелівець,  коли колеги, занепо-
коєні відсутністю Михайла, прийшли до його 
дому, вони побачили, що двері квартири, де 

жив Михайло, відчинені, а з помешкання зни-
кло особисте листування та колекція пошто-
вих марок Михайла” [4, с. 229]. 

Ореста похоронили на православному 
цвинтарі в Мюнхені. Надгробок зробив скуль-
птор Григорій Крук, за могилою тривалий 
час – аж до початку 1990-х років – доглядав 
Михайло Борис. 29 червня 1994 року тлінні 
останки письменника, перевезені в Україну, 
було перепоховано на Байковому цвинтарі до 
могили брата Дмитра Зерова. Архів Михай-
ла Ореста, який зберігався у Вільній Україн-
ській Академії Наук у Нью-Йорку, кілька ро-
ків тому було передано Інституту літератури  
імені Т. Г. Шевченка НАН України. 

15 вересня 1998 року повернулася на отчу 
землю й душа Миколи Зерова: грудку землі із 
Сандормоху (як втілення праху розстріляно-
го письменника) перенесено до могили його 
сина на Лук’янівському цвинтарі в Києві.

Горить свіча пам’яті братів Зерових – об-
дарованих літераторів, патріотів, гідних на-
щадків козацького роду. Стоять і сьогодні 
вони на сторожі рідного слова, даючи кож-
ному з нас урок мужності і застерігаючи на 
майбутнє. Про всяк випадок…
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С еред тих, хто вписав вагомі сторінки в іс-
торію нашого краю, назвемо й ім’я Павла 

Павловича Охріменка, доктора філологічних 
наук, професора, почесного академіка Ака-
демії наук вищої школи України. Це був ві-
домий в Україні літературознавець, критик, 
фольклорист, педагог, член НСПУ, Заслуже-
ний працівник освіти України, член експерт-
ної ради з літературознавства й мистецтво-
знавства ВАК України; член Республікансько-
го комітету асоціації українознавців і міжна-
родного комітету білорусистів, нагородже-
ний Почесною грамотою Міністерства освіти 
України та значком “Відмінник освіти СРСР”, 
член товариств “Просвіта”, книголюбів, охо-
рони пам’яток історії та культури, член “Па-
ліцинської академії” (заснована 1767 р.; у її 
засіданнях брав участь Г. С. Сковорода). Про 
уродженця Полтавщини розповідають статті 

в “Энцыклопедыі літературы і мастацтва Бє-
ларусі” (Мінск, 1984, с. 232), короткий енци-
клопедичний словник  професора  М. Була-
хова “«Слово о полку Игореве» в литературе, 
искусстве, науке” (Мінск, 1989, с. 171) та ін.

Однак його ім’я довгий час замовчува-
лося, а сам Павло Павлович зазнав неспра-
ведливих утисків, цькувань та переслідувань. 
Ученого звинувачували в українському бур-
жуазному націоналізмі, антирадянщині, зви-
чайно, в їх “комуністичному” потрактуванні. 
Однак усією своєю науковою та громадською 
діяльністю він відкинув подібні нісенітниці, 
через терни ідучи до вершин творчої праці.

У його науковому доробку кількасот пу-
блікацій, у тому числі понад п’ятдесят окре-
мих видань (монографій, навчальних посібни-
ків, брошур, збірників, методичних рекомен-
дацій – див.: Основні публікації професора 

Володимир Голубченко

ОДЕРЖИМИЙ НАУКОЮ І СОВІСТЮ
(штрихи до портрета П. П. Охріменка)
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П. П. Охріменка за 1940–1990 рр. (Суми, 
1991)). Написані вони українською, росій-
ською та білоруською мовами, окремі пере-
кладені молдовською, литовською, грузин-
ською, казахською. 

Формування П. Охріменка як ученого 
бере свій початок у його рідному селі Со-
лониця Лубенського району 
Полтавської області, де він на-
родився 16 липня 1919 р. Ще 
підлітком захопився вивченням 
історії рідного краю. Тут від 
учителів Петра Васильовича 
Кушніра та Маркіяна Григоро-
вича Гаращука почув розпові-
ді про легендарного Северина 
Наливайка та боротьбу козаць-
ко-селянських мас під його 
проводом проти польсько-
шляхетських поневолювачів.

Уроки історії й літерату-
ри були найулюбленішими. 
Тому малий Павло з шкільних 
років мріяв стати вчителем. 
Ще учнем ходив до школи на-
віть під час літніх канікул, щоб 
там доглядати шовкунів, читав 
книги в шкільній бібліотеці. Це 
були твори Бориса Грінченка, 
Архипа Тесленка, Степана Васильченка. По-
ступово зростав багаж знань. Цьому сприяло 
ще й те, що неписьменна мати-селянка хотіла, 
аби син виріс грамотним, приносила йому з 
базару книжки-метелики на кілька сторінок. 
Це були видання з історії України, козацтва, 
“Кобзар” Т. Г. Шевченка, про діячів україн-
ської освіти, науки, мистецтва. Їх світ захоп-
лював допитливого школяра.

А від студентів, які приїздили на канікули 
з Києва, Харкова, Полтави, слухав розповіді 
про навчання у великих містах і сам хотів по-
трапити до вузу. Дізнався від старших друзів 
про те, що філологічний факультет Київсько-
го університету готує спеціалістів-педагогів 
з української мови та літератури для школи 
та вищих навчальних закладів. Вступити на 
навчання до Києва стало його мрією. Цьому 
підпорядковував усю свою учнівську старан-
ність та поглиблене вивчення української лі-
тератури.

Як наслідок, на відмінно закінчив зразко-
ву школу в Лубнах (1937) і без іспитів вступив 
на філологічний факультет Київського дер-
жавного університету. Тут здобував знання 
під керівництвом професорів Миколи Грун-
ського та Павла Попова. Досліджував “Сло-

во о полку Ігоревім”; “Сатиричні засоби поем 
Т. Шевченка ”Сон”, “Кавказ”; “Життя та 
творчість Григорія Сковороди”, кредом його 
наукової діяльності стала сковородинівська 
ідея “любомудрія” як способу життя, котрий 
ґрунтується на утвердженні духовності, іс-
тини на буття, покликаних “уразуметь тое, в 

чем состоит щастіє”. Займав-
ся перекладами, посилено 
працював у бібліотеці, писав 
реферати, виступав на на-
укових конференціях.

Це були нелегкі роки. 
Страждав від недоїдання, 
бракувало коштів. Жив спо-
діваннями на те, що неза-
баром здобуде освіту й са-
мостійно почне створювати 
матеріальні статки. Надії 
на краще життя і поступ до 
вершин академічної науки 
перервала війна. Студента 
5-го курсу Павла Охріменка 
разом із друзями відправили 
копати шанці. Однак вони 
потрапили в т. зв. вороже 
кільце – у відому “Хороль-
ську яму”. Волею обставин 
він відстав від студзагону, 

залишився на окупованій території. Із визво-
ленням краю від окупантів Павло став до лав 
Червоної Армії. На фронті був контужений, 
лікувався в госпіталі. А звільнившись у запас, 
закінчив здобувати вищу освіту у своїй Аль-
ма-матер, одержав диплом.

Ще перед закінченням університету якось 
довелося (за порадою П. Тичини) прочитати 
публічну лекцію про Григорія Сковороду в 
Київському художньому інституті. Скільки 
було вагань, хвилювання, а після вдалого пу-
блічного виступу перед студентами – щирої 
радості! Відчув покликання бути вчителем, 
саме викладачем вузу, де можна поєднати пе-
дагогічну роботу з літературознавчо-науко-
вою. Дві стихії захопили і понесли через усе 
життя. Яка з них сильніша – не можна визна-
чити, бо, мабуть, щасливо доповнюють і гар-
монійно поєднують одна одну.

Виступати перед студентською аудито-
рією для Павла Павловича було завжди щас-
тям, радістю. Свою науково-педагогічну ді-
яльність він розпочав у 1944–1945 н. р. в Сум-
ському педінституті, куди був направлений 
Міністерство освіти. Запам’яталася йому пер-
ша лекція на заочному відділенні, присвячена 
вступові до курсу українського фольклору. 

Павло Павлович Охріменко
(1919–1997), 

науковець, письменник, педагог
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На цю лекцію прийшов заступник директора 
із заочної роботи І. К. Лукаш. Зрозуміло, яке 
було хвилювання, тим більше, що аудиторію 
становили в основному старші за викладача 
студенти. Але наполеглива підготовка, гаря-
ча любов до рідної культури і “вчительства” 
дали добрі наслідки. Заступник директора, 
підсумовуючи враження від прослуханої лек-
ції початківця, щиро сказав: “Якби не бачив, 
що ви такий молодий, то сказав би, що за пле-
чима маєте щонайменше десятирічний стаж 
роботи”. Як тут було не радіти! Але, на жаль, 
у житті часто, кажучи перефразованими сло-
вами Олександра Олеся, радість із журбою 
обнялась…

За страшними 1930-ми наступили не менш 
грізні 1940-і роки, зокрема і в повоєнний час. 
Читати, а ще захоплено, з патріотичним по-
чуттям рідну літературу та фольклор було 
небезпечно. Це часто кваліфікувалося як ді-
яльність проти радянської влади, політики 
партії.

На початку 1946 р. його безпідставно 
звинувачують в антирадянщині (пригадали 
перебування на окупованій території), зааре-
штовують і з 8 лютого до 11 червня утриму-
ють у місцях позбавлення волі. За відсутніс-
тю доказів, після перевірки, таки звільняють 
з ув’язнення. Та спокійно жити і працювати 
вже не дають: відмовили в поновленні на ро-
боті, практично не дозволяють займатися 
своїм фахом, викладати українську літерату-
ру.

Ставши безробітним, голодував. Шукав 
роботу. У другій половині 1940-х довелося 
переїздити від вузу до вузу. Спочатку тимча-
сово взяли на заміну у Вінницькому та Воро-
шиловградському педінститутах, дещо довше 
затримався в Кишинівському університеті 
(1949–1950), де читав курс російської літера-
тури. Досить приязно зустріли П. Охріменка в 
Білорусі, а він незабаром вивчив мову цієї на-
ції, літературу і фольклор братнього народу.

У Гомельському педінституті (з 1969 р.  – 
університет) трудився досить тривалий час 
(1950–1972 рр.), тут збагатився новими знан-
нями з білоруської культури. Саме на цей 
період припадає захист його кандидатської 
“На шляху до критичного реалізму” (1950) і 
докторської “Українсько-білоруські літера-
турні зв’язки” (1958) дисертацій. Необхідно 
відзначити, що першим опонентом на захис-
ті докторської став академік М. Т. Рильський 
– спеціально для цього він дістався літаком 
до Мінська й досить високо оцінив роботу 
П. П. Охріменка.

Далі – освоєння нових вузівських кур-
сів літератури народів СРСР, білоруського 
фольклору і давньої літератури, керівництво 
аспірантами, вступ до Спілки письменни-
ків СРСР (1966). А найголовніше – самовід-
дана робота над навчальними посібниками, 
такими як “Белорусская литература второй 
половины XVII–XVIII веков (Исследование 
и материалы). Пособие для студентов-фило-
логов” (Гомель, 1957), “Беларуская народна-
паэтичная творчасць. Дапаможнік для 
студентаў-філолагаў” (Гомель, 1957), “Бела-
руская література і фальклор” (Мінск, 1962), 
“Беларускія песні і казкі” (Мінск, 1965), “Бе-
ларуская вуснапаэтичная творчасць” (Мінск, 
1966; у співавторстві з А. А. Макарэвічам, 
Я. К. Усікавым, В. К. Бандарчыкам і М. Р. Лар-
чанкам), “Старажытная беларуская літерату-
ра” (Мінск, 1968; співавтор. проф. М. Г. Лар-
ченко), “История украинской литературы. 
Краткий курс. Пособие для студентов-фило-
логов по литературе народов СССР” (Моск-
ва, 1970;  співавтори проф. І. І. Пільгук і доц. 
Д. Я. Шлапак). До речі, останній посібник 
і сьогодні користується успіхом серед сту-
дентів-філологів близького зарубіжжя, а 
“Старажытная беларуская література”, “Бе-
ларуская література і фальклор”, “Беларус-
кія загадкі, прыказкі і примаукі” – серед біло-
руських студентів-словесників.

Понад 20 років рацюючи в Білорусі, 
П. Охріменко активно популяризував укра-
їнську літературу, а тема українсько-біло-
руських  літературних взаємин стала однією 
з провідних у його дослідженнях. З цієї про-
блематики опублікував понад 30 окремих 
праць, що стосувалися питань літератури і 
фольклору. Записав і видав “Песні Азерщан-
скага хору” (Мінск, 1959), а також “Білорусь-
кі казки, записані від Петра Гулевича” (1963), 
уклав “Бібліографічний покажчик праць про 
білорусько-українські літературні і фольк-
лорні зв’язки (1865–1965)” (1967). Змістовні 
його дослідження  про  взаємини з білорусь-
кою культурою Лесі Українки, Василя Сте-
фаника, Марка Кропивницького, Михайла 
Коцюбинського, Івана Котляревського та ін.

Павло Павлович і нині залишається най-
авторитетнішим дослідником українсько-бі-
лоруських та білорусько-українських фоль к -
лорних і літературно-мистецьких зв’язків. 
Його підсумкова монографія “Летапіс 
братэрства. Аб беларуска-ўкраінскіх фальк-
лорных, літаратурных і театральных сувя-
зях” (Мінск, 1973) – яскрава картина духо-
вного обміну і взаємозбагачення двох народів 
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від найдавніших часів до початку 70-х років 
ХХ ст. Її автор увів у науковий обіг численні, 
досі невідомі або мало відомі архівні матері-
али та інші факти. Усупереч офіційній ідео-
логії, протистоячи її тиску, долаючи пере-
шкоди, він також послідовно проводив думку 
про Київську Русь як могутню державу, яка 
“відзначилася високим не лише економічним, 
але й культурним рівнем”, про Київ як по-
літичний і культурний центр, що “був широ-
ко відомим містом світового значення”, про 
культуру Київської Русі як джерело “довго-
тривалої основи подальшого духовного роз-
витку” [1, с. 3] східнослов’янських народів. 
Ця монографія дала поштовх для подальших 
досліджень у галузі: свідченням є 10 захище-
них у Білорусії аспірантами кандидатських 
дисертацій, 5 наукових конференцій з питань 
українсько-білоруських зв’язків, проведених 
у Гомельському та Сумському педінститутах. 
Таким чином, Павло Павлович створив свою 
наукову школу з вивчення українсько-біло-
руських фольклорних, літературних і теат-
ральних ваємозв’язків.

На жаль, навіть тоді, коли офіційна про-
паганда та ідеологія стверджували ідею про 
розквіт т. зв. соціалістичних націй, неофіцій-
но робилося все для того, аби згорнути і звес-
ти нанівець дослідження взаємозв’язків різ-
них народів. Пояснюється це тим, що згада-
ний “розквіт націй” мав завершитися їх пов -
ним злиттям, отже, повною нівеляцією усіх 
проявів національного життя і створенням 
російської нації – “єдиного совєтского на-
рода”. У рамках цього “єдиного совєтского 
народа” будь-яким виявам національної ду-
ховності місця не знаходилося. Відтак неофі-
ційно обмежувалась, а потім і заборонялась 
підготовка наукових кадрів для розв’язання 
цих проблем. Натомість насаджувалося й ак-
тивізувалося вивчення т. зв. “благотворного” 
впливу російської літератури на інші літера-
тури народів СРСР. Переконливою ілюстра-
цією такого політичного знущання над фахів-
цем і є доля науково-педагогічного набутку 
професора П. Охріменка, непросте впровад-
ження його науково-педагогічних концепцій 
у радянські виші. 

Так, із поверненням до Сум, ученого при-
значили завідувачем кафедри російської і 
зарубіжної літератур, хоч був він фахівцем 
з української філології. Водночас на кафед-
рі української літератури не було жодного 
доктора наук, професора, однак на посаду її 
очільника “протягували” Ф. Ялового, О. Ман-
ченко, людей далеких від науки, ортодоксів 

і кар’єристів, які б не заважали начальству і 
були слухняними, формальними виконавцями 
вказівок. Такі призначенці, не переймаючись 
долею національної духовності, задовольня-
ли лише особисті інтереси. Тією ж “кадровою 
політикою” П. Охріменку неофіційно забо-
ронялося продовжувати підготовку наукових 
кадрів з української та білоруської  літера-
тур, а отже, і мати аспірантів… Але й за таких 
дискримінаційних умов учений-патріот нама-
гався тримати національну лінію в інституті.

Як відомо, в цей період – 1970-і рр. – поси-
лилося зросійщення української культури та 
духовності, нав’язувались ідеї “старшого бра-
та”, будівництва комунізму, розвинутого со-
ціалізму. А тому розвиток української куль-
тури неофіційно стримувався, розцінюючись 
як гальмо в цих процесах. П. Охріменко від-
кидав усе це словоблуддя та міфи “про злиття 
націй”, створені в сусловських компартійних 
кабінетах.  У своїх працях “К истории созда-
ния нашей азбуки (кирилицы)” (Суми, 1979), 
“Об  истоках письменности и литературы 
на Руси” (К., 1981), “«Слово о полку Игоре-
ве» и Чернигово-Северщина” (Суми, 1984), 
“Як виникла писемність на Русі?” (“Наука  і 
суспільство”, 1984, №11) на основі нових зі-
браних матеріалів він, розвиваючи ідеї своїх 
попередніх праць, переконливо доводив, що 
українська культура, література, слово, ду-
ховність загалом сягають у глибини століть, 
коли про Росію та Московію не було навіть 
згадок. Отож, українську культуру П. Охрі-
менко трактував як значно старшу і багатшу 
від російської, як таку, що дала сильні по-
штовхи (особливо в XVII–XVIII сс., коли до 
Москви їхали випускники Києво-Могилян-
ської академії) для становлення й розвитку 
нашого сусіди.

Подеколи друкуючись у місцевих газетах 
та другорядних виданнях, аби лиш зберегти 
ідею, доносити її до ширшого кола читачів, 
Павло Павлович усе-таки неофіційно дослі-
джує питання, пов’язані з першоджерелами 
національної духовності українців, їх світо-
глядом та культурою. Під час фольклорних 
практик разом із студентами в селах Сумщи-
ни записує уснопоетичні твори про Тараса 
Шевченка, голодомор, відшукує нові й нові 
факти, пов’язані з його концепцією похо-
дження “Слова о полку Ігоревім” як пам’ятки 
питомо української літератури, відображен-
ня в усній народній творчості героїчних подій 
історичної минувшини. 

Особливий інтерес у нього викликає бит-
ва козацько-селянських загонів з польсько-
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шляхетськими поневолювачами, яка відбула-
ся наприкінці весни – на початку літа 1596 р. 
поблизу Лубен в урочищі річки Солониця. І 
це закономірно, адже тут пройшло його ди-
тинство і юність, тут він уперше почув про 
легендарного героя Северина Наливайка, 
котрий схвилював його уяву, глибоко запав 
у душу… В одній зі своїх робіт П. Охріменко 
зауважував, “що розв’язання складної про-
блеми суті й конкретного місцезнаходження 
останньої битви наливайківців – Солоницької 
битви 1596 року – неможливе  без урахуван-
ня даних не лише авторитетних історичних 
джерел та надійних археологічних свідчень, 

а й відповідних народнопоетичних творів, у 
першу чергу місцевих переказів та легенд. 
Вони є важливим і надійним підступом до 
остаточного вияснення тієї загадки, що таїть 
у собі ряд питань одного з найвідоміших епі-
зодів боротьби за волю українського народу. 
Це дуже складні питання, якими цікавляться 
допитливі історики й письменники майже два 
століття… ” [2, с. 36]. І сам він досліджував 
проблему майже 60 років. Як зазначено в по-
силаннях, примітках та коментарях до книж-
ки “Остання битва наливайківців і її відгук в 
усній народній творчості. До 400-річчя Соло-
ницької битви і мученицької смерті Северина 
Наливайка”, перший переказ про місце битви 
фольклорист записав від 17-річного І. Якимця 
3 лютого 1941 р. Відтоді докладно вивчав усі 
доступні йому історичні, архівні, літературні 
та фольклорні джерела, робив нові записи 
уснопоетичних творів про битву наливайків-
ців, досліджував топонімічні й топографічні 

дані, розповіді та свідчення місцевих жителів, 
звіряв усі зібрані відомості, робив узагаль-
нення та висновки… Цієї роботи він не зали-
шав до останніх днів свого життя. Вагомим 
вислідом її стали доповідь ученого “Народні 
перекази та легенди про останню битву На-
ливайка” на конференції “Фольклор та істо-
рична дійсність” у Махачкалі (1976), численні 
публікації на сторінках районних та всеукра-
їнських газет і журналів. Тільки всебічно ви-
вчивши, глибоко осмисливши, перевіривши й 
уточнивши зібраний матеріал, за підтримки 
Сумської обласної організації товариства 
“Знання”, П. Охріменко видав згадувану вже 

брошуру “Остання битва на-
ливайківців…” (1997). Цін-
ність цієї праці визначається 
не лише багатством зібрано-
го матеріалу, завдяки якому 
врятовано пам’ять про по-
двиг, пов’язаний із битвою. 
Видання актуальне для на-
щадків – наших сучасників та 
прийдешніх поколінь – своїм 
змістом, ідейним спрямуван-
ням, взірцево-пристрасною 
відданістю вченого предме-
тові свого дослідження, ро-
зумінням та усвідомленням 
значення історичної пам’яті 
народу для формування нації 
та держави.

Зі здобуттям Україною 
незалежності професор Охрі-
менко в різних виданнях пу-

блікує свої глибокі й актуальні статті: “Мо-
рально-етичні ідеали героїв українських на-
родних дум і пісень про козаків” (“Народна 
творчість та етнографія”, 1992, № 3; у співав-
торстві з О. Охріменко), “Максим Рильський 
про героїчний епос слов’ян” (“Народна твор-
чість та етнографія”, 1996, № 9), “Народно-
поетична творчість Сумщини про Шевченка” 
(зб. “Шевченко і Сумщина”, 1999), “Відгомін 
поезії Т. Г. Шевченка в народнопоетичній 
творчості Сумщини” (там само; у співавтор-
стві з О. Охріменко), “Кобзарські традиції на 
Сумщині” (“Народна творчість та етногра-
фія”, 1990, № 3), “Пісні Сумщини” (“Народна 
творчість та етнографія”, 1991, № 4), “Коб-
зарська дума про голодомор” [3].

П. Охріменко з великим почуттям ста-
виться до пам’яті кобзарів, їхньої духовної 
культури. Він побував на батьківщині автора 
“Думи про Голод” Єгора Мовчана в с. Велика 
Писарівка на Сумщині, записував від людей 

П. П. Охріменко (третій ліворуч) серед учасників наукової конференції, 
присвяченої “Слову о полку Ігоревім”. Біля могили О. О. Паліцина 

в с. Залізняк Сумського району Сумської області
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розповіді про його життя, досліджував пу-
блікації інших авторів про репресії кобзарів. 
Тема кобзарства і голодомору була чільною 
у виступах П. Охріменка перед студентами і 
громадськістю – як пам’ятник землякам, усім 
українцям, які полягли за тиранії “будівників 
комунізму”. Він постійно згадував пам’ятну 
дату – 15 жовтня 1990 р. У цей день Київський 
кобзарський цех та прихильники традицій-
ного кобзарства урочисто вшанували коб-
зарів і лірників, які загинули від голодомору 
і сталінського та гітлерівського терору, на 
спеціальному зібранні в київському “Сквері 
скульптур”. Зокрема тут була виконана імп-
ровізація М. Будника в стилі дум під назвою 
“Плач по кобзарях, мученицькою смертю за-
гиблих”. 

Особливо багато часу і років учений при-
діляв дослідженню “Слова о полку Ігоревім”. 
Відзначення 800-річчя твору в Сумах, насам-
перед у педінституті й обласній організації 
Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури вчений розпочав заздале-
гідь. За 10 років до ювілею була видана (під 
грифом Сумського педінституту) брошура 
П. Охріменка “Проблемы хронологии, ав-
торства й реставрации текста «Слова о полку 
Игореве»” (Суми, 1975), якій передували дві 
газетні статті про зв’язок цього твору з древ-
ньою Чернігово-Сіверщиною, що викликало в 
місцевій пресі цілу низку “перед’ювілейних” 
публікацій і визначило напрямок майбут-
ніх сумських словознавчих конференцій (в 
основ ному сформульований також у новій 
редакції згаданої брошури – “Проблеми ви-
вчення «Слова о полку Ігоревім»” (Суми, 
1960)). Таких конференцій у Сумах П. Охрі-
менко провів три – у 1983, 1984 і 1985 рр. 
Спочатку було вирішено організувати одну 
напередодні ювілею – 1983 р. Однак її успіх 
спричинив появу ще двох наступних, а також 
подальших – уже не ювілейних, цикл яких 
планувалося замкнути черговою (знову ж 
таки ювілейною) у 2000 р. (до 200-річчя пер-
шого видання “Слова…”). До кожної з них 
був виданий збірник тез доповідей і матері-
алів. Прикметним було те, що всі ці наукові 
форуми носили проблемний характер: на них 
висловлювались та обговорювались різні точ-
ки зору, формувалось оптимально об’єктивне 
розв’язування конкретного питання. Учасни-
ки конференцій в атмосфері обміну думками 
та дискусій визначали провідні тенденції, від-
стоювали свої позиції, а в кількох випадках – 
активно захищали їх у спеціальних виданнях і 
масових друкованих органах. 

Про вагу всіх цих конференцій свідчить 
склад їх учасників, де подибуємо такі відо-
мі імена: О. Мишанич, О. Пріцак, Дж. Чок-
роборті, С. Воїнов, М. Булахов, В. Ільїн, 
М. Гетьманець, І. Баскевич, В. Соболь, В. Ко-
валенко, І. Доценко, В. Приходько, М. Кор-
панюк, А. Козлова, Б. Яценко, В. Крекотень, 
М. Журенко та ін. Загалом П. Охріменко за 
багато років натхненної діяльності згуртував 
навколо себе понад п’ятдесят словознавців 
з усього колишнього СРСР і став засновни-
ком Сумської школи науковців із питань ви-
вчення “Слова о полку Ігоревім”. Тож цілком 
справедливо в одній із публікацій ще тоді 
закордонного журналу “Визвольний шлях” 
мовилося: “Як бачимо, за останні понад де-
сять років Суми стали центром дослідження 
“Слова”, рівного якому немає ніде, і стали та-
кими завдяки наполегливій праці проф. Пав-
ла Охріменка, який сьогодні є найкращим 
знавцем “Слова” і найбільшим авторитетом у 
царині словознавства. Саме завдяки профе-
сорові Павлові Охріменку в Сумах проведена 
величезна дослідницька праця, спрямована 
на встановлення істини, насамперед тієї, що 
«Слово о полку Ігоревім» є творінням наших 
предків і належить українському народові і 
повернене в лоно рідної культури”.

Звичайно, за обставин, які випали на його 
долю, Павло Охріменко не зміг себе проявити 
повною мірою як учений, бо скільки ж усього 
йому ще мріялося відкрити, пізнати... Однак і 
за цих умов він залишив багату наукову спад-
щину, яка й сьогодні служить справі духовно-
го розвитку України.

Помер П. П. Охріменко 7 грудня 1997 
р. у Сумах. Його поховано, як заповідав, у 
м. Щорсі на Чернігівщині. На могилі вченого 
встановлено монумент. А пам’ять про нього 
вічно житиме в серцях тих, кого доля хоч раз 
зводила з цим сильним духом і розумом укра-
їнцем.
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О фіційні читачі Олеся Ульяненка (є і такі: 
критики, оглядачі сайтів, глянцевих жур-

налів, а від початку 2009-го року – ще й чи-
новники-цензори із Комісії з питань захисту 
суспільної моралі) зазвичай демонструють 
своє активне несприйняття творів сього пись-
менника, водночас із видимим 
задоволенням порпаючись у 
найбільш відразливих (на їх 
погляд) чи пак, у доволі пікант-
них сценах, у яких така штука, 
приміром, як секс, постає у 
своєму природному освітлен-
ні, зітканому із запахів і кольо-
рів, від яких неабияк потерпає 
міщанська мораль. Звідси й 
звинувачення першорядного 
твору Олеся Ульяненка “Жінка 
його мрії” у порнографічності. 
Сподіваюся, письменникові не 
бракуватиме в майбутньому 
й іншого читача – вдумливо-
го, серйозного й вихованого 
на традиціях модерної укра-
їнської та світової літерату-
ри. Власне, задля такого читача письменник 
і продовжував працювати в часи дева львації 
будь-яких цінностей, у часи відсутности пер-
спектив і надій. Візьму на себе також відпо-
відальність стверджувати, що Ульяненко – 
письменник, без перебільшення, унікальний 
(навіть беручи до уваги контекст відомих мені 
перекладів із сучасної світової прози). При-
наймні, мені досі не пощастило зустріти його 
епігонів. А такі мали б неодмінно з’явитися, 
враховуючи резонанс, який викликали дея-
кі його твори. Відсутність епігонів Ульянен-
ка пояснюється, можливо, тим, що не лише 
складно копіювати стильову манеру пись-
менника, – неможливо передовсім підробити 
його індивідуальне переживання світу, життя 
і смерти, любови й ненависти – тих речей, із 
яких лише й виникає повноцінний цілісний 
образ автора. Навіть манеру його звичайно-
го побутового споглядання життя копіювати 
немає жодного сенсу, як і можливости, – над-

то яскравим є першозразок, занадто багато 
в ньому болю, – не кіношного й вигаданого, 
а білого й справжнього, сплаченого власним 
життям і стражданням; за такого розкладу 
біль неможливо трансформувати в товар, а 
відтак розпочати торгівлю.

У певному сенсі письмен-
ник Ульяненко продовжував 
художньо зростати впродовж 
усього свого життя, хоч дехто 
й досі наївно вважає, що вище 
за “Сталінку” йому не вдалося 
піднятись. Зрештою, як це не 
печально, більшість начитаних 
людей у цій країні нічого, крім 
“Сталінки”, і не читали. Дехто, 
завдяки чиновникам від моралі, 
нарешті почув про заборонену 
2009 року “Жінку його мрії”. 
Цей письменник завше розпо-
відає про пекло – пекло нашого 
минулого (“Звідки знаття тен-
дітній дівчині, що виросла вона 
не під прозорим і легким, про-
холодним і ніжним дахом якоїсь 

Ніцци чи Канна, а під дахом тюремним, дахом 
країни, де преса, вся поголовно, вирішувала, 
чи підвищувати тюремний бюджет, чи задо-
вольняти сексуальні потреби арештантів, а 
може, їх легше – як у сімнадцятому, тридцять 
восьмому, п’ятдесят третьому – розстрілю-
вати, вішати і закопувати, як останнє падло. 
Звідки кому знаття, що начитавшись Мон-
теня, країна не перестала бути феодальною 
вотчиною”), та, що вагоміше, – пекло майбут-
нього (“... бо на зміну блатноті із заточками, 
ножами прийшли інші, трохи вихованіші, тро-
хи розумніші, трохи страшніші”); його персо-
нажі найчастіше й перебувають саме “в цьому 
комфортабельному, інспірованому людьми 
пеклі”.

Ульяненко не пропонує простого читан-
ня на рівні сюжету. Його твори здебільшого є 
безсюжетними. І це багатьох дратує, – ніби й 
не було в українській прозі естетичного чис-
тилища 1920-х років, упродовж яких сюжет-

Олег Соловей

НА БОЦІ СВІТЛА І ДОБРА 
(декілька слів про Олеся Ульяненка)

Ми тіні власного життя, ми порожнеча, що не захотіла стати 
кимось, ми невідомість у великій країні, де ніколи не було закону.

Олесь Ульяненко, “Син тіні”

Ç êîãîðòè âåëèêèõ

Олесь Ульяненко 
(1962–2010), письменник
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ність була цілком справедливо піддана реві-
зії й сумніву навіть таким письменником, як 
Валер’ян Підмогильний, не говорячи вже про 
формалістів-новаторів із ВАПЛІТЕ й “Нової 
Ґенерації”. Зрештою, про що говорити, якщо 
до сьогодні фактично ніхто не зауважує при-
сутности в нашій літературі потужної обойми 
письменників-експресіоністів, чию справу 
впевнено та з розумінням предмету продов-
жував прозаїк Олесь Ульяненко. Персонажі 
Ульяненка є анітрохи не реалістичні, чим і 
знетямлюють та знесилюють читача, вихо-
ваного передовсім на сучасному сюжетному 
примітиві, – як російського, так і вітчизняно-
го вже розливу. Здебільшого його герої є фі-
ґурами підкреслено алеґоричними; до того ж 
із помітним символічним шлейфом, що тягне 
за собою клуби різноманітних асоціяцій – від 
біблійних до власне артефактів нашого неве-
селого часу. Герої Ульяненка в жодному разі 
не індивідуалізовані, – най читача не введуть 
ув оману навіть розлогі портретні характе-
ристики, що іноді розкручуються впродовж 
усього твору подібно спіралі, як це можна 
спостерігати на прикладі вурки Сєдого з од-
нойменної повісти. Втім, якоїсь фінальної 
миті куля розвалює череп піддослідного, і 
санітари вантажать тіло на катафалк. Цим 
усе і завершується. Власне, цим завершуєть-
ся найголовніше, бо центральною проблемою 
творчости письменника є метафізична при-
рода зла. Сам письменник не обмежується 
лише роллю дослідника-каталогізатора. Він 
виступає заледве не екзорцистом, приборку-
вачем і винищувачем зла; хоч би епізодично 
він зменшує його присутність у нашому світі 
(шкода, що сього очевидного факту не за-
уважили чиновники від моралі); саме тому 
чергове хамство Сєдого, якому “хоч трава не 
рости, йому байдуже”, нарешті не минається, 
й на передостанній сторінці книги з’являється 
куля, призначена саме йому – як носієві пито-
мо інфернальних цінностей. І в цьому позиція 
автора: якщо навіть зло неможливо перемог-
ти остаточно, то його неодмінно треба ка-
рати, позбавляючи комфорту та непомірних 
амбіцій.

Персонажі Ульяненка – не є типи, це рад-
ше емблематичні субстанції, що походять із 
Середньовіччя і які через бароко дійшли аж 
до наших часів. Більшість із них навіть не ма-
ють імен, утворюючи фактурний і відчутний 
на дотик і смак, але все-таки натовп: ніґери, 
араби, малолітні злочинці й старші вурки, 
безпритульні, алкоґоліки і наркомани, без-
барвні шльондри й пещені курви з заможних 

родин – їх багато, їм ім’я леґіон. Ульяненкові 
як експресіоністові ходить не про типове, що 
повністю належить своєму короткому часові, 
а про масштабне й метафізично вкорінене, в 
осерді якого людська самотність і неможли-
вість її подолати – незалежно від способу 
виробництва, пануючих форм власности на 
те виробництво й інших соціяльних прикмет. 
Він із легкістю зводить на одній помийниці 
дітей мільйонерів і вурок, за плечима яких 
численні “ходки”. Хтось мовить із цього при-
воду, що так у житті, мовляв, не буває. Але 
ж мова не про життя, а про художній текст, 
якому самої лише типізації, аби пояснити су-
часне безумство світу, вже недостатньо. З ге-
роями художньої прози Ульяненка пов’язана 
передовсім проблема щастя, себто – його 
неможливість чи пак, недосяжність. Позаяк 
людина – істота дивна та невиправна: у своє-
му устремлінні до щастя вона, тим не менше, 
робить усе, аби щастя своє унеможливити і 
якнайшвидше зіпсувати собі життя. “Сидя-
чи на лавці, зачовганій до лакового блиску 
тисячами задниць, я думав, чітко, прозоро: а 
чи змінив би я світ, аби це виявилося можли-
вим; і як би я його змінив, аби це було суттєво 
необхідним. А для чого? Який сенс? Людина 
все одно віднайде помийницю і назве це щас-
тям”, – такими є підсумкові рефлексії героя-
оповідача з роману “Там, де Південь”, того 
героя, якому пощастило вижити в умовах на-
голошено інфернальних, несумісних із самим 
поняттям життя. Не випадково смисловим 
та емоційним епіцентром хронотопу в цьому 
романі є занедбаний цвинтар Аляуди. Події 
відбуваються в невеличкому південному міс-
ті, що нагадує резервацію, в якій пересічні по-
рядні люди віддані на поталу різноманітним 
злочинцям. Але всі найтонші сюжетні нитки 
в’яжуться тугим вузлом на занедбаному цвин-
тарі, на якому панують неповнолітні, від вось-
ми до дванадцяти років, злочинці. Вони п’ють 
алкоґоль, уживають морфій, палять траву, 
ґвалтують, принижують і навіть убивають. 
Так виглядає майбутнє. Іншого майбутнього 
це південне містечко не матиме. У цьому сенсі 
О. Ульяненко є одним із найпоказовіших реч-
ників апокаліпси в сучасній українській про-
зі. Злочинний світ упевнено вибудовує свою 
вертикаль, усмоктуючи в свої тенета не лише 
запрограмованих на таке життя, але й дітей 
із порядних родин, як от, наприклад, Ірка 
Уварова, донька полковника, дівчинка, яка 
читає на мент зустрічі з нею оповідача анти-
чного письменника Апулея. Начитана дівчин-
ка починає своє взаємнення із злочинцями й 
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завершує тим, що сідає на голку. Насамкі-
нець її ще й обіллють кислотою. Якби йшлося 
лише про певну соціяльну нішу, субкультуру, 
то можна було б і не помітити цих героїв. Але 
в романі таке життя дісталося цілому місту. 
Рольовий розподіл досить простий: є лише 
жертви й кати, третього шляху немає. Власне, 
здається, що й виходу для героїв немає – хіба 
що на цвинтар. Але письменник знаходить ви-
хід. Подавши найбагатшу палітру негідників, 
збоченців і злочинців (увесь неодмінний по-
чет диявола), він усе-таки доволі елегантно 
рятує головного героя. Все дуже просто, але 
не банально: героя рятує кохання. Кохання, 
яке для молодого злочинця спочатку є лише 
тваринною хіттю, але поступово щось зміню-
ється: “Скільки разів треба цілувати жінку, 
щоб зрозуміти, що вона тобі не належатиме 
ніколи, як і ти їй: в цьому є найкраща отрута 
життя”. Людина, змістом життя якої є лише 
злочин, змінюється аж такою мірою, що по-
чинає мислити Бога й відчуває, що це не його 
життя: “Світ, в якому ми існували, відвернув-
ся від Бога, а ми, всі люди, шукали Його при-
сутність у всьому: у снах, у людях, що тлума-
чили ті сни, шукали у любові. І окрім любові з 
розсунутими ногами на ті часи нічого іншого 
не було. Була ще вулиця, на яку ти повинен 
вийти – жити і померти на ній; наприкінці, на 
середині, на початку... Так, потім мені снився 
сон, але я його не пам’ятав. Я лише прокинув-
ся і фізично побачив, як життя витікає цими 
широкими теплими південними вулицями 
кудись у прірву. Так у мене вперше заболіло 
серце... Після цього про мене почали говори-
ти, що я втратив нюх. Я вештався вічно сон-
ним містом, просиджував у дешевих гадюч-
никах, і вона, наче міраж, йшла за мною. Я не 
називав це природним словом, воно мені було 
ні до чого, це природне слово – кохання. Це 
був лише дотик, це було лише наближення... 
Чи побачиш його очима, чи побачиш його сер-
цем, чи побачиш розумом?.. Все це так склад-
но, коли молодий...”.

Так героя рятує його кохання. Бо кохан-
ня змушує думати й повертає людині людські 
почуття й відчуття причетности до чогось 
більшого, аніж є сама людина. І саме в цьому я 
бачу високий гуманізм письменника О. Улья-
ненка. Помийниця замість щастя; помийниця, 
ототожнена із життям, – координати, в яких 
перебувають не лише персонажі цього авто-
ра. Напевно, все складніше. Кордоцентризм, 
філософія життя, дегуманізація мистецтва, 
утопія, формалізм, абсурдний бунт, а поза 
тим – непереможне бажання жити й бути 

щасливими – це іманентність людської при-
роди, загострена та наголошена поступом ци-
вілізації. Дисонанс, що викрешує іскру, іскра 
породить вогнище – ось те мінімальне знання 
про життя, яким володіє письменник; це та не-
відпорна істина, яку він невтомно пакує в ху-
дожні твори, видаючи їх за всього-на-всього 
літературу, тоді як насправді маємо справу з 
майже суцільним сакральним текстом. Який 
уже в найближчому майбутньому хтось про-
світлений і мінімально добрий неодмінно по-
ділить на книги, розділи та абзаци. І нарече 
це письмо книгами нашого з вами буття на 
межі теперішніх тисячоліть.   

Підіймаючи на поверхню життя ввесь 
жах непристосованої людської особистости, 
письменник виступає одночасно пророком і 
месією-провідником, героєм-розвідником і 
месником-самогубцею. Реальність не може 
бути прекрасною, за крок від Хрещатика 
– бруд і жах, у льосі людської свідомости – 
чорнота і ницість прірви, яку хтось неодмінно 
повинен нагодувати. Колись цим займались 
Гр. Тютюнник і В. Стус, і їхні твори кривав-
лять донині; в нашому часі цим займався 
О. Ульяненко, й непідробний біль скрапує з 
його сторінок дотепер. Навряд чи за це хтось 
подякує, але чесні письменники й надалі ро-
битимуть свою справу – чи то з терапевтич-
ною метою, чи то з хірургічною – у кожного 
з нас своє розуміння речей і процесів; твор-
чість чи, радше, життєдіяльність Ульянен-
ка вперто доводить, що література ще може 
бути, а людина і поготів, – і може, й повинна 
лишатись людиною, – навіть опісля того, як 
інфернальний хтось усе обернув на лібераль-
но-демократичний карнавал симулякрів, під-
мінивши й живу людину манекеном у супер-
маркеті. Поза сумнівом, навіть остання мить 
людства буде кимось ретельно зафільмова-
на, і ті кадри будуть дивитись у пеклі як зви-
чайну, хоч і останню людську комедію. “Аби 
жити в теперішньому паризькому суспільстві, 
– писав у травні 1967 року Жан-Люк Ґодар, 
– ми змушені до певної міри бути в тому чи 
іншому сенсі повіями, або, знов-таки, жити 
за законами, які нагадують закони прости-
туції”. А вже за рік був травень 1968-го, коли 
молодь, ніби почувши його слова, повстала 
супроти ситуації в тодішній Франції. Втім, 
виграли в підсумку знову банкіри. Подальші 
понад сорок років розвитку людства анітрохи 
не пом’якшили некомфортні відчуття славет-
ного кінорежисера; навпаки, часи стають усе 
більш убогими та нещадними. Останні вісті, 
наприклад, від Олеся Ульяненка досить сумні 
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за змістом і не менш несподівані за формою. 
Мова про останній його роман “Перли і сви-
ні”, надрукований у “Кур’єру Кривбасу” на-
прикінці 2010 року.

Ульяненко як правдивий експресіоніст 
тривалий час лякав нас деформованою сус-
пільною сутністю, подаючи відверто ґротеск-
ні образи й інші нібито потворні винятки, а 
насправді – виключно узагальнені явища та 
чітко схоплені ним тенденції, які мали місце 
в житті українського суспільства 1980–2000-х 
років. Нарешті в останньому своєму романі 
він дійшов до логічного для експресіо ніста 
жанру алеґоричного роману. В назві твору 
закладена концептуальна, ґрунтована на Свя-
тому Письмі антитеза: перли і свині. Виникає 
образ свиней. З перлами все більш-менш ясно 
(ними є загальнолюдські цінності), але для 
чого письменникові свині? Показати історію 
свинства, не показавши свиней у їх натураль-
ному вигляді. Тобто використати свиню як 
прийом, що ним уперше скористався Микола 
Хвильовий. Надам йому слово: “А про свиню 
я так нічого й не сказав. І не скажу. Свиня 
для того: “підложити свиню”, не сказати про 
свиню – це прийом”. Маємо алеґоричне уза-
гальнення, а в підсумку вимальовується умов-
на історія свинства. (Не пов’язана жорстко 
не лише з конкретним хронотопом, але навіть 
із нашим звичним і природнім виміром існу-
вання. Історія свинства пов’язана виключно 
зі свинями, тобто – з людьми та їх звичками.) 
Лише в одному реченні звучать слова, винесе-
ні в назву сього роману: “Мені кортіло нага-
дати про Спасителя, але вважав це богохуль-
ством або метанням перлів перед свинями. 
Хоча я відчував себе не меншим хрюнділем. 
Я молив Бога, щоб це божевілля скінчилося”. 
Я знову і знову перечитую ці кілька корот-
ких речень і остаточно переконуюсь, що вони 
вагоміші за доробки багатьох сучасних літе-
раторів, разом узятих. Не говорячи вже про 
євангелічний дух, яким виповнені ці одкро-
вення нашого письменника-самітника, пись-
менника-ізгоя.

Алеґоричний зоопарк від Олеся Улья-
ненка включає переважно істот, які в приро-
ді давно вже вимерли. Але поводяться вони, 
як люди, а люди поводяться значно гірше 
за свиней. До того ж перша (непропорційно 
найбільша за обсягом) глава показує саме ді-
яльність людей. А власне, появу й масштабну 
розбудову тоталітарної бізнес-секти в сто-
лиці сучасної України. Секта, як усі знають, 
існувала насправді (на час написання роману 
будучи активно підтримуваною столичною 

верхівкою). Найгірше, що все це відбувалося 
на очах киян, найвищих державних чиновни-
ків і спецслужб – і нікому це не було цікаво. 
Письменник передбачив падіння секти разом 
із її всемогутнім ґуру Абрахамом Лі. Але в 
останньому реченні роману знову з’явилася 
людина, яка пропонує пожертвувати на релі-
гійні справи: “Йдуть дощі, і дерева стоять по 
коліна у воді. А ще перед моїми вікнами стоїть 
чорношкірий у сутані з коробкою на грудях і 
табличкою: “Пожертвуйте на храм Кришни”. 
А так ідуть дощі”. Тобто справа Абрахама Лі, 
справа всіх наперсників світу живе собі далі. 
Продуктивність і виправданість алеґорично-
го романного дискурсу О. Ульяненка сьогодні 
зрозуміла, як, можливо, ніколи раніше. Полі-
тики, дорвавшись до влади, перетворюються 
на свиней, і лише повернувшись до опозицій-
ного статусу, набувають хоча б мінімальної 
людської подоби; зокрема, знов апелюють до 
людей, приховують набуті статки, скромні-
шою стає їхня поведінка тощо. Й люди знов і 
знов наступають на давні граблі, не маючи, як 
видається, іншого виходу.

Роман “Перли і свині” провокує інтелек-
туальними й чуттєвими рисами прочитати 
його як антиутопію, – настільки неймовірни-
ми у своїй жорстокій безглуздості вигляда-
ють події, частково винесені в незнаний нам 
хронотоп – власне, не в інші часи і краї, а до 
іншого виміру, який існує паралельно з тим, у 
якому мешкає та просувається своєю крива-
вою історією відоме нам людство. Але це не 
зовсім так. Антиутопія – це коли автор по-
казує дорогу, якою не можна йти; це – ніби 
розвідка боєм, яка все з’ясовує. Клясичні 
антиутопії були покликані попередити сус-
пільство про майбутню небезпеку, яка вже 
зароджувалась у надрах суспільного життя, 
й письменники чи не першими поруч із філо-
софами помічали небезпеки соціяльно-по-
літичного й техноґенного кшталту. “Перли і 
свині”, за жанром, не є чистою антиутопією. 
Бо письменник значною мірою показує чита-
чеві шлях, яким ми вже пройшли, а питання 
нашого майбутнього, по суті, залишив відкри-
тим, сповістивши лише про початок Третьої 
світової війни на початку 2013 року та пока-
завши, зокрема, як “радянська ракета, вірні-
ше, колишня ракета СС-20, що нині невідомо 
кому належала, піднялася з обнульованого 
простору і, вібруючи усім своїм зеленим бо-
гохульним тілом, кинула невиразну полудне-
ву тінь на нудно дрімаючу Європу, пролетіла 
і врізалася в Ейфелеву вежу, що у Парижі”. 
Все це дійство можна спостерігати на вели-
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ких моніторах (читач при цьому, безперечно, 
пригадає атаку Аль Каїди на вежі-близнюки 
на Мангеттені в Нью-Йорку 11 вересня 2001 
року) в офісі інформаційної аґенції, як це і 
робить герой-оповідач Лісовські, або біля 
будь-якого іншого монітору. Світ як шоу-
простір, шоу-проґрама – давно вже вийшов 
за межі скільки-небудь уявної пристойнос-
ти. Навіть смерть – нікого вже не вражає, 
про що свого часу першим написав Бодріяр. 
Скориґувавши тим самим думки, які виника-
ли одразу після Другої світової: мовляв, чи 
можлива поезія після концтаборів? Поезія, 
як виявилось, нікому не заважає, життя три-
ває, і це природно. Але людство на сьогодні 
тотально відучене шанувати смерть. Шоу-
бізнес вітає лише життя і лише на тому його 
етапі, коли його можна визискувати, активно 
експлуатуючи здоров’я, молодість і красу (ці 
три параметри давно вже об’єднані поняттям 
сексуальности, і лише сексуальність надаєть-
ся до продажу). Утім, видиво початку Третьої 
світової дещо приголомшує навіть господарів 
світу; ліберальний світ супермаркетів ризи-
кує лишитись, наприклад, електрики, і сього 
вже достатньо, аби посіяти цілковитий хаос 
у будь-якій сучасній бізнес-імперії: “Дивля-
чись на запітнілі, кольору червоного пласти-
ку, потилиці, на монітор з рідких кристалів, 
я несподівано відчув полегкість, наче відтяло 
нездоровий орган; я спостерігав за напруже-
ними потилицями тридцяти членів ради муль-
тимедійних директорів, які з’їхалися з усього 
світу, на їхні вибалушені зеньки, котрі спо-
стерігали за німим монітором і роздовбаною, 
як клешня омара, паризькою знаменитою ве-
жею. Всі розуміли, що це початок кінця, що 
наступила несподівана розв’язка, як було й 
одинадцятого вересня”. 

Експозиція роману є короткою й цілкови-
то вичерпною, нічого, на позір, нового, – лише 
жорстка констатація світової та вітчизняної 
плачевної ситуації: “Вже більше як півстоліт-
тя західним і почасти східним світом правили 
корпорації. Вони і визначали рівень океану, 
рівень населення, рівень податків; прихід од-
ного президента та усунення іншого; без кор-
порації не підіймався холестерин у вашій кро-
ві, а сперматозоїди лишалися безплідними. 
Гроші та нерухомість перетворилися у чітке 
мірило влади, як і належить. Іншого від на-
шого світу і не очікувалося. Як людський мо-
зок жалюгідно не встигав за комп’ютерними 
вишуканими програмами, так і влада вже не 
керувала нічим, а попала під тотальний прес 
машини, що століття тому сама ж і виготу-

вала: від простої гумки до високодосконалої 
системи управління людьми. Влада прези-
дента, інституція президента виявилися без-
силими проти своєї ж системи, проти свого 
дітища; вони, як універсальний маніпулятор, 
брикливо викидали недолугих чоловічків з їх-
ніх тронів, й у третьому тисячолітті їхні вер-
хотури більше нагадували електричні стільці, 
звідки швидко, наче в анімаційному фільмі, 
відкривалися нові горизонти, інша земля, ін-
ший світ, до якого належало й людство”.

Герой-оповідач, якого нам рекомендують 
як Лісовські, за цих умов є доволі спокійний, 
в міру скептичний і втомлений цивілізацій-
ним безумом. Це через його свідомість читач 
сприймає художній світ роману “Перли і сви-
ні”. Споглядання на моніторі перших кадрів 
Третьої світової викликає в героя бажання 
“сісти в машину і поїхати додому – в прохо-
лоду самотності і торжество цивілізації”. З 
вікна авта він спостерігає людей на київських 
вулицях: “Люди, на превеликий мій жаль, не 
виправдали моїх фантазій, моїх зачаєних 
думок: вони висіли темними гронами на ву-
лицях, наче після полудневої аргентинської 
сієсти, перед моніторами, перед глибокими 
виходами з підземних кав’ярень, невимовно 
дорогих і модних; у жінок палали очі, вони 
прямо з пляшок пили слабоалкогольні напої, 
шепотілися, томно закочуючи очі. Схилялося 
до вечора. Темрява, як наче хто розмазував 
фарбу ганчіркою, поволі ховала людей у на-
півтіні. Напівтіні зв’язувалися по мобільниках 
з Парижем, Сполученими Штатами й істерич-
но кричали щось у темряву на незрозумілій 
каркаючій мові параноїків”. Ще раз нагадую: 
це люди, яким “пощастило” дожити до почат-
ку Третьої світової. Спостерігаючи за ними, 
Лісовські вирішив поїхати у свій заміський 
будинок; збуджений міський мурашник не на-
дихає, йому багнеться спокою й тиші, самот-
ність у заміському будинку представляється 
як неабияка розкіш. Самотність у його випад-
ку є невід’ємною складовою печально-світлих 
спогадів: “Було приємно думати про затишок 
самотності у домі. Там, за кілька кілометрів, 
жила моя печаль, як вирок суду над убивцею. 
І я впевнено повертався туди, маючи надію, 
що лишуся у тому світі до кінця своїх днів”.

Лісовські рефлексує про сучасність і не-
сподівано починає розгортати масштабну 
картину свого життя і життя країни. Принай-
мні столичне життя. Лише якихось десять-
дванадцять років, але яких! Це були ті роки, 
упродовж яких країна радикально змінила 
соціяльну орієнтацію. Історія оповідача, як і 
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нинішнього голови його корпорації Мусія, з 
яким він товаришує зі школи, виявилася без-
посередньо пов’язаною з кримінальною іс-
торією відомого міжнародного авантюриста 

Абрахама Лі, котрий під виглядом релігійної 
організації створив у Києві потужну бізнес-
імперію. О. Ульяненко в останньому романі, 
як і раніше, не шкодує фарб для зображення 
морального занепаду своєї країни. Можна, 
звичайно, по-різному до цього ставитись, але 
у відвертості, чесності та сміливості – йому не 
відмовиш: “Почалися довгі кілометри, довгі 
роки перегонів, з яких вириватися спочатку 
самому не хотілося, а далі вже було нікуди. 
До 2013 року все було затиснуте у тісні леща-
та Абрахама Лі. До 2013 року місто затихло, 
наче перестало заповнюватися новими про-
ектами кидалова, убивств і шантажу; містом 
правили дивні звуки і дивні люди з прибаца-
ними ідеями і божевільними плакатами. Вида-
валося, що вже ніхто нічого не перемінить: ані 
корупцію влади, ані дегенеративний народ, 
ані щасливих закликів до менш щасливого 

майбутнього, якщо прикинути на око, скільки 
тисяч років воно відділяє розум від кошмару. 
Нас це влаштовувало. Суспільство нарешті 
заткнулося”. Алеґоризм роману є настільки 
прозорим і доступним, що текст буквально 
починає апелювати до жанрового уточнен-
ня в напрямку роману-памфлету. Зрештою, 
основні ракурси й рамки саме цього жанру 
спостерігаються з перших сторінок твору, на 
яких кияни спокійно споглядають початок 
Третьої світової. У романі безліч саркастич-
них реплік, які сприймаються читачем сливе 
метафізично, принаймні з неодмінним етич-
ним підтекстом.

Закінчується роман постскриптумом, із 
якого можна зрозуміти, що життя триватиме 
й після Кінця. Людству не вперше відновлю-
ватися після масштабних злочинів політиків 
і банкірів; життя є суттєво обпаленим і поні-
веченим, але все-таки має рішучу інтенцію до 
відродження: “У мене офіс на Хрещатику. Єв-
ропа задихалася у післявоєнній інфляції, але 
швидко набирала темпи. З вікна офісу я час-
то бачу зеленооку дівчину, красуню, копію 
Рити, і я, сивіючий чоловік, весь час збираюся 
гукнути її і розпитати про... Надії мало. Але 
лишається лише вона”. А останнє речення ро-
ману представляє собою неймовірно сумну і 
об’ємну коду не лише конкретного твору, але 
і всього життя письменника. Її невідступний 
сум полягає, передовсім, у виразно автобіо-
графічному звучанні: “Зеленоока дівчина ніяк 
не зупиниться біля моїх дверей”. Сьогодні цю 
фразу неможливо підкореґувати – ані в тек-
сті видрукуваного роману, ані в житті пись-
менника, який тут же, поруч, лишив ще таке 
от речення: “На тому кінці нас жде світло”. 
Про це світло “на іншому боці” письменник 
дав чимало свідчень упродовж усієї творчос-
ти, від “Богемної рапсодії”, либонь, почина-
ючи. До речі, концепт світла як сподівання на 
ліпше в інших, незнаних світах є емоційною та 
смисловою рамкою роману. Бо перші два ре-
чення в ньому такі: “Ми замикаємося в собі, 
як у чорній могилі. Ніхто не зупинить, бо на 
тому кінці нас чекає світло”. І ці два речен-
ня, мабуть, невипадково виділені самим авто-
ром курсивом. Олесь Ульяненко у своїй прозі 
завжди виступав супроти темряви. На боці 
світла знаходиться і його останній заверше-
ний роман “Перли і свині”.

Ç êîãîðòè âåëèêèõ

У знятому на плівку дні. 
Олесь Ульяненко у спогадах; [упоряд. Н. Степула]. 

– К.: Український пріоритет, 2012. – 224 с.
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О леся Гончара й Василя Бережного єдна-
ла понадпівстолітня дружба. Вони ро-

весники (народилися 1918 року), здобули 
однакову освіту: журналістську (закінчили 
Український технікум журналістики імені 
Миколи Островського, м. Харків) і філологіч-
ну (Олесь – випускник Дніпропетровського 
університету, Василь – Київського універ-
ситету), перетерпіли воєнне лихоліття, при-
святили своє життя одній справі – красному 
письменству (одночасно прийшли в літерату-
ру, стали талановитими українськими проза-
їками). Василь Бережний, опинившись після 
війни в столичних літературних колах, усі-
ляко сприяв письменницькому утвердженню 
Олеся Гончара: допомагав друкувати твори, 
які той надсилав із Дніпропетровська, знайо-
мив із ними Андрія Малишка й інших майстрів 
слова, “упускав у кров” майбутнього автора 
“Прапороносців” “наркотики для посилення 
духовного здоров’я” [2, с. 59], лікував його 
від недуги провінціалізму, що непомітно за-
крадалася в душу вчорашнього фронтовика, 
який успішно закінчував нестоличний виш, 
“нікуди не ходив, нічого не бачив, нічого не 
чув”, бо “прикувався до стола, як Прометей-
доброволець або доброволець-каторжник” 
[25.07.1946]. 

Про свої взаємини з Василем Бережним 
Олесь Гончар відверто виповів у щоденни-
кових нотатках, датованих різними рока-
ми – від 1946 по 1992. З них довідуємося, що 
хлопці познайомилися далекого 1934 року, 
коли приїхали до Харкова підкоряти журна-
лістські вершини [1, т. 3, с. 113]*. З того часу 
черніговець Василь став для полтавця Олеся 
“найближчим із товаришів від довгих сту-
дентських літ”, з яким “ні разу не порушува-
лась вірність товаришування”, “однодумцем” 
[20.03.1988], “вірною душею” [27.12.1987], 
“найбільшим другом”, з котрим “був одвер-

тим до найодвертішого” [2, с. 56]. З “життє-
любом” Бережним [27.12.1987] Олесь Терен-
тійович “завжди був поруч”, друзі “допомага-
ли, як могли, один одному” [25.12.1987]. Вони 
ділили шматок хліба, коли жили “холостяць-
ко-бурлацьким життям” [03.02.1972] і коли 
дружніми родинами збиралися у своїх оселях 
за щедрим столом. Це спілкування, читаємо в 
щоденниках, “миттєвості щастя”, “коротко-
часні зблиски радостей душі” [27.01.1992], бо 
завжди розходилися “помітно доброзичливі-
ші один до одного” [22.07.1981]. “Тільки ж у 
ній, у дружбі і взаємопошані, – висновує Гон-
чар, – душа людська розквітає найповніш!..” 
[25.04.1987]. І ось це все заступає чорна хма-
ра – хвороба і відхід у небуття дорогого то-
вариша. Гончар глибоко сумує, що Бережно-
му не судилося трішечки дожити до 70-ліття 
[08.08.1986; 27.12.1987; 07.02.1988; 20.03.1988]: 
“Прощай, друже Василю… Все менше, мен-
ше навколо тебе близьких людей. Все біль-
ше й більше самотності. Як долати її? Бере в 
залізні лещати… А жити мусиш. Хай не для 
себе, а щоб допомагати іншим…” [20.03.1988]. 
“Розмови прощальні” з другом змушували 
Олеся Терентійовича “передумувати життя, 
мимовіль запитувати… себе: що ж було най-
важливішим? Любов до України – це було по-
над усе, і не шкодуємо, що для цього жили. 
Тільки не сподівались бачити прекрасну її під 
чорною зорею Чорнобиля. Хай би хоч діти 
побачили чистими ясно-блакитними її не-
беса і чистою землю її святу…” [08.08.1986]. 
27 січня 1992 року в щоденниках з’явився за-
пис: подароване в юнацькі роки побратимство 
з Василем Бережним – велике щастя, піввіко-
ва дружба з ним – “то ж таки серед сучасних 
людей щось було унікальне!...” Йому, щирому 
“Василькові”, який став за рідного брата, 
сестрі Шурі, її чоловікові Гаврюші, “цілому 
сузір’ю <…> старших майстрів” – Панчеві, 

Микола Степаненко

ОЛЕСЬ ГОНЧАР І ВАСИЛЬ БЕРЕЖНИЙ: 
ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДІАЛОГ

* Надалі вказуємо в дужках дату запису.
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Яновському, Вишні, Тичині, Малишкові, Ба-
жанові, Корнійчукові Гончар безмежно дя-
кує, що “так прихильно привітали… на самім 
початку письменницької дороги”. “Хіба ж то 
не вияви щедрості самої долі, яка вас – таких 
зовсім різних – єднала у спільному, найдо-
рожчому, – розмірковує Олесь Терентійо-
вич. – Чи є зараз серед нинішніх оце відчуття 
спільності обов’язку перед Україною, перед 
Матір’ю?” [25.04.1987].

Олесь Гончар вів активне листування з 
Василем Бережним, коли жив у Дніпропет-
ровську. Продовжувалося воно й тоді, коли 
письменники мешкали в Києві і на певний час 
відлучалися з міста. У десятому томі Повного 
зібрання творів Олеся Гончара, який упоряд-
кував ще один його друг і земляк Яків Оксю-
та, опубліковано близько півсотні листів 
Олеся Терентійовича до Василя Павловича 
(1946–1955 рр.). У родинному архіві Гончара 
пощастило віднайти 37 листів від Бережного. 
З цього важливого фактажу можна довіда-
тися чимало нового про обох письменників, 
про їхнє мистецьке оточення, зрештою, про 
сам літературний процес післявоєнної доби. 
Удалося відновити, на жаль, не всі епістоляр-
ні діалоги, а лише дев’ять.

ДІАЛОГ  ПЕРШИЙ

До Олеся Гончара

3 квітня 1946
Олесь!

Ти, звичайно, маєш рацію, аналізуючи 
озброєння свого героя1. Але неможливо було 
відстояти першу редакцію. Але дуже не сумуй, 
бо читач не такий суворий до деталей, як ти. 

Ще раз говорив з Малишком. Він сказав 
буквально таке: 

– Передай Олесеві, що його вірші мені по-
добаються. Крім “Танкіста”, надрукую і “На 
сонячних парусах”. Але хочеться дати цілий 
цикл. Скажи хай пришле ще кілька віршів.

Так ти, Олесю, вірші шли мені, я їх безпо-
середньо Малишку віддам. А про Лукаша Ма-
лишко каже, що ти ідеалізуєш… і, очевидно, й 
мені не вдасться його надрукувати. Да, у тій 
фронтовій газеті (українська?) Малишко, 
каже, не працював і віршів твоїх не одержував.

Про долю твоїх віршів в “Укр. літ.” (до 
речі, вони змінюють назву журналу) я питав у 
Білоуса без усякої дипломатії. Старий Кочер-
га2 відібрав, здається, один. Побачу Б-са3 – на-
пишу точно що саме.

Взагалі журнали – мертва справа. Вже но-
мерів 3–4 готові, зверстані. А щодо збірки, на 

яку ти маєш безсумнівне право, – справа буде 
ще безнадійнішою, якщо ти сам не приїдеш 
до Києва. Прийняті до друку книжки лежать 
по 6–12 місяців і ніяк не перетворюються в 
метал. Поліграфія надто слаба, а халтури – 
тьма.

Випадково я оце колись пив пиво в ресто-
рані з головним редактором видавництва “Укр. 
література” Кобилецьким4. Говорив про тебе, 
про твою чудесну прозу. Домовився, що ми з 
тобою колись прийдемо до нього. Він показався 
мені розумною, рішучою людиною.

Приїжджай!
Вези прозу, бо тут встановилася думка, 

що прози на Україні нема.
Газету з “Полковим знаменом” одержав? 

Знову гніваєшся?
І ще. Якщо ти хочеш широко відчинити 

для себе двері в літературу, то, вхопивши ди-
плома, махни на все і негайно – в Київ. У газеті 
працювати не раджу (багато часу відбирає), а 
засядеш десь у журналі.

Дуже багато є з тобою поговорити – при-
їжджай, невже не можеш відірватися на тиж-
день?

Фото саме немає, зроблю – пришлю. Твоє 
мені показував Білоус. Я довго на нього дивив-
ся, але ж хочеться почути твій голос, відчути 
теплінь твоєї обважнілої руки. Прибувай!

Міцно тисну руку.
Твій Василь Бережний

3/IV.46
1 “Ти, звичайно, маєш рацію, аналізуючи 

озброєння свого героя”. – Про все це йшлося в 
листі Олеся Гончара до Василя Бережного, дато-
ваному 20 березня 1946 року: “Жаль тільки того 
рядка, що ви змінили в “Палаці”. “Палац” від цього 
дуже втрачає, і навіть виходить деяка кривобока 
нісенітниця. Адже герой виступає в такому вигляді 
дуже страшний (а може, й смішний). Глянь, чим він 
озброєний: 1) “друг” – кулемет, 2) граната в руці, 
3) автомат, який появляється в кінці так несподіва-
но, ніби для рифми. Ще б йому кинджала в зуби. А 
насправді він мав лише в руці гранату і автомат на 
грудях – так простіше і пластичніше він виступає, 
і правдивіше. Не кажучи вже про те, що “людина 
з другої планети” вказувала на його приголомшу-
ючу появу, новизну, свіжість. Я певний, що все це 
ти відчував і коли вже пішов на такі ампутації, то 
інакше, значить, не можна було” [2, с. 59].

2 “Старий Кочерга”. – Ідеться про Івана Ан-
тоновича Кочергу, українського драматурга.

3 “Побачу Б-са”. – Ідеться про Дмитра Григо-
ровича Білоуса, поета, перекладача.

4 Кобилецький – Юрій (Іван) Свиридович Ко-
билецький, літературний критик.

Åï³ñòîëÿð³é
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До Василя Бережного

11 квітня 1946.  Дніпропетровськ 

Здравствуй, Васильку!
Одержав сьогодні від тебе і лист, і газету 

і щиро дякую, що ти мене тягнеш так упер-
то за вуха в літературу. Зміни в вірші не по-
варварському зроблені, одна навіть зовсім вда-
ла – краще, ніж було.

Жаль, що мій Лукач не підійшов по харак-
теру ні тобі, ні Малишкові. А я вважав його 
одною з кращих своїх поезій. Суть, звичайно, 
не в самому Лукачеві як людині. Очевидно, те, 
що я хотів сказати, суто суб’єктивне і не до-
ходить до постороннього. А це – самий спра-
ведливий присуд написаному: думка іншого.

Ти пишеш, що дещо все-таки Малишкові 
сподобалося. Це мене тішить. Його атестація 
для моїх творів важить багато, бо ти ж зна-
єш, що я його щирий прихильник і думку його 
високо ціню. З цим листом надсилаю дещо за 
твоєю порадою, може, втопиться в “Дніпрі”. 
Прочитай спершу сам. Коли що сподобаєть-
ся – давай Малишкові, а що не сподобається 
тобі – не давай і йому. Я хочу друкувати лише 
те, що подобається тобі і таким, як ти. Від-
чуваю, що коли й буду письменником, то буду 
“для немногих”.

Кепське діло з збіркою. Запитував і Пан-
ча про це, радить здати, але, каже, це тільки, 
щоб залежувати чергу на той рік. В цім році 
нібито вже плани затверджені і більше ніхто 
не лізь. А взагалі приглядайся до всіх дірок, які 
лише треба загатити. Проте до літа вже, зда-
ється, не візьмусь за неї, бо з 20.IV. екзамени, 
а я ще нічого не робив, кінчав повість, кінчив 
теж не так, як хотілось, а все ж таки вишлю 
днями її Білоусові, хай хоч дадуть мені Кочер-
гою по лобі.

Наша зустріч. До літа в Києві не зможу 
бути, інакше це значило б провалитися з уні-
верситетом. А ти ж згодишся, що університет 
кінчати в житті доводиться не часто і треба 
поставитися до цього з належною серйозніс-
тю. Але зустрітися ми повинні. Я гадаю, що 
ти будеш на травневі у мене. Хоч літаком при-
лети. До нас є рейси з Києва. І погуляємо, і на-
говоримося. Васильку, брате, приклади зусиль, 
і спритності, і таланту – приїдь! Прилети! 
Прийди! 

Радиш мені з дипломом в зубах заявитися 
в Київ. Боюсь, що це не вдасться. В газету – не 
хочу, говориш, [у] журнал – але ж там повно 
білоусих гриньків1. 

Читав твою рецензію. Страшно стало. 
Хіба таки можна так вбивати одним ударом 
живу людину? Я не читав, що він там написав, 
але, єй-право, не заздрю йому і боюсь. Що як ти 
і на мене накладеш такий удар?

А взагалі будь об’єктивним, не піддавайся 

дуже першим емоціям. Якщо в людини є якась 
іскра Божа, то її знищувати одразу так – гріх 
великий. Але, повторюю, я того бузку не ню-
хав, не читав і вірю твоїй об’єктивності і 
чуттю правди.

Чи зазнайомився ти з Єрмоленком?
Крім того, чи порадиш мені женитися? 

Чи скажеш: “Никогда, никогда не женись, мой 
друг!..”

Пиши, пиши частіше (коли можеш і без 
черги, не лише відповідаючи на мою епістолу).

Новела моя йде в № 4 “України”, коли 
тільки вискочить з ротації, вхопи її сюди.

За погоду на “Дніпрі” напиши, чекаю, че-
каю.

Щиро тисну руку.
Твій Олесь

Надсилаю фото. Такий я зараз (говорять, 
що такий). Жду від тебе.

1 “…але ж там повно білоусих гриньків”. – 
Ідеться про те, що в журналі “Вітчизна” працюють 
Д. Білоус і Д. Гринько, вакантного місця, мовляв, 
немає.

ДІАЛОГ ДРУГИЙ

До Олеся Гончара 

17 квітня 1946. Київ
Здрастуй, Олесь!

Одержавши твої вірші, я відібрав два – 
“Трансільванський марш” і “Спека в горах”, – 
передрукував на машинці і дав Андрію Самой-
ловичу Малишку. Він їх негайно відправив у 
друкарню. З’являться в 5 номері. Ще раніше на 
“Дніпрових” хвилях загойдається твій звугле-
ний “танкіст” з білими зубами та й попливе 
“На золотих парусах”.

Малишко щиро усміхається:
– Вітайте Олеся від мене і напишіть, не-

хай ще шле вірші.
Знаєш що, Олесь? Ти напиши йому листа 

(Воровського, 22, ред. журн. “Дн.”) – такого, 
як ти вмієш – щирого, розумного й іскристо-
го. А приїдеш – познайомлю, і я певний, що ви 
міцно подружитесь. А це не лише приємно, а й 
корисно.

Це про поезію.
Тепер – про жінку. Я не думаю, що в твоїй 

психології це два споріднених поняття. Так?
Ти йдеш угору, угору, все вище і вище. Але 

ти пройшов ще не так багато – найважче – по-
переду. Бачиш, які колючі терни всіяли путь? 
Чи вловлює твій зір голі, холодні скелі, на які 
треба здертися і покласти їх під ноги? Важко 
йти цим шляхом мук душевних і страждань. 
Поезія, те, що сидить в тобі – велике і палю-
че, – допомагає робити широкі кроки, підно-
сить тебе, немов на крилах.

А жінка?!
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Важкий прозаїчний камінь, який буде лише 
затримувати, уповільнювати хід. І ти згодом 
або кинеш його в провалля часу, або ледь-ледь 
переставлятимеш ноги і втиратимеш росу з 
чола.

– Неправда! – скаже сліпе кохання. Дру-
жина – це вірний друг, на якого можна буде по-
класти втомлену руку, друг, який підтримає, 
утолить спрагу…

Так скаже сліпе кохання.
Не одружуйся, благаю. Кохай, впивайся 

цим гірким вином, але не закликай державу в 
арбітри, не забувай, що похмілля завжди не-
приємне. Та й чого, власне, спішити, Олесю!

Ти не подумай, що я – холодний, розсуд-
ливий егоїст. Зовсім ні. За Бугом є одна пан-
на, заради якої я пожертвував би всім, але це 
ж я. Тобі не дозволяється. Ти вольова натура 
і погано, коли твій погляд вперед заслонятиме 
юбка, хоча б і крепдешинова.

Не спіши! Камінь, який давить до землі, 
ти ще встигнеш покласти на свої широкі плечі.

Приїдеш – ми побудемо з тобою на Київ-
ських горах і поговоримо про це над Дніпром – 
хіба ж усе напишеш?

Я в цей вихідний блукав у тих чудових міс-
цях – самотній і чужий навіть собі самому. Ви-
падково зустрів знайомого фотографа і став 
перед об’єктивом. Посилаю тобі фото.

Кожна клітина, кожен атом моєї душі 
прагне до зустрічі з тобою. Перше травня? Це 
було б чудово, коли б удалось. Але шансів мало. 
Така ж проклята посада – нікуди не відірвешся 
від цього дубового столу – як каторжник.

Ти знаєш, Олесь, я ніяк не второпаю, що 
то за Єрмоленко1, про якого ти пишеш. І пер-
шого разу і тепер ти не написав, де він обріта-
єся. Адреса!

Білоус телефонує:
– Чи одержали ви що-небудь від нашого 

спільного друга? Я одержав повість.
Він обіцяв дати мені почитати. Якщо 

вдасться вибрати розділів два до газети – по-
стараюсь. Між іншим, у Білоуса (казав) – хо-
роша кімната, так що на перший час тобі буде 
де зупинитися в Києві. А про інше місто і не 
думай і не гадай. Кінчай і – сюди!

Фото твоє лежить перед очима. Ти ніби 
зовсім не змінився! І здається, наче ми не бачи-
лися кілька днів…

Коли ж побачимось?

Міцно тисну руку – 
твій Василь.

          17.IV. 46
1 Єрмоленко – Олександр Єрмоленко, друг 

Олеся Гончара, у якого він мешкав 1946 року, коли 
перебрався з Дніпропетровська до Києва.

До Василя Бережного

23 квітня 1946.  Дніпропетровськ 

Вітаю тебе, друже, з Великоднем!
В дні цього найкращого із наших слов’ян-

ських свят я особливо часто думав про тебе. 
Коли я сиджу в кімнаті і чую радісні дзвони, 
що долітають від церкви, і весь світ в цей ра-
нок мені здається особливим, ніби і справді 
воскрес Бог і йде по землі, розсіваючи щастя, 
злагоду між людьми, – то я хочу з тобою по-
ділитися своїми думками і почуттями, пал-
ко хочу, щоб ти сидів тут, поруч зі мною. 
Не знаю, як в інший час, але в цей великодній 
світлий ранок я зміг би переконати тебе, що 
не можна бути таким песимістом, як це ви-
пливає з твого листа. Хоч на один ранок, а я б 
тебе переконав, що життя, незалежно від нас, 
“до безумства прекрасне” і сповнене ясного (а 
не сліпого) кохання. Хоч, повір, я зараз зовсім 
не закоханий і не п’яний і говорю це зовсім тве-
резо, і буду говорити завжди, хоч які каміння 
й терни розстилатимуться переді мною. В 
цьому я твердо й уже неодноразово переконав-
ся: чим більше було тернів цих підо мною, чим 
гіркіше було для мене особисто повітря, тим 
виразніше бачив я, яка красуня таки оця наша 
зелена планета у білих квітах міст!

Дописавшись до цього, я вже бачу, як ти 
починаєш іронічно посміхатись, і тому я беру 
в руки віжки своєї душі.

Щиро дякую тобі за фото. Мушу, по-
перше, сказати комплімент невідомому мені 
фотографу: це не просто фото, а твір мис-
тецтва. І ця огранка, і весняна гілка, і синя (я 
бачу, що синя!) Україна за Дніпром, і Василь 
Бережний у задумі (я дивлюся і бачу, що ти й 
думаєш в цей момент!) – все це схоплено чудо-
во! Я давно бачив таке натуральне і таке зміс-
товне фото.

Дякую тобі за “ходатайство” перед Ма-
лишком. Я переконуюсь, що він саме такий, 
яким я його уявляв. Ти радиш йому написати. 
Але в мене немає зараз відповідного приводу. 
Посилати щось з поезій – немає такого, як би я 
хотів, а писати просто так – якось незручно, 
боюсь набриднути. Передай краще йому моє 
сердечне вітання. Пізніше ми або познайоми-
мося з ним особисто, або я таки напишу.

Чи не брав ти ще в Дмитра моєї повісті?1 
Можливо, вона тебе розчарує, бо вона скоро-
спілка. Їй, мабуть, не впхатися в журнал ще й 
через те, що там є немало такого, що наші кри-
тики звуть “проблематичним”. Я, правда, га-
даю, що якраз проблематичне і цінне в худож-
ньому творі, інакше для чого ж він взагалі. Але 
краще візьми прочитай. Для газети, мабуть, 
ти нічого звідти не вибереш, розділи тісно пе-
реплітаються. А думку свою напиши і поста-
райся вгадати, яким духом дишуть тамошні 
цербери на цю річ. Бо від Дмитра я одержую 
лише бандеролі, а листа й досі жодного нема.
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А тебе я таки чекаю на травневі до себе. 
Невже ти не можеш буквально на три дні від-
проситися? Випробуй свою силу волі і телегра-
фуй, коли тебе зустрічати.

Бо я в Києві не знаю, коли буду. Твої по-
ради – з’явитися туди з дипломом у зубах і 
жувати його, затиснувшись десь у Дмитра і 
його “ущільнивши”, – відірвані від реального 
ґрунту. Поговорити, поговорити треба нам, 
Василю!

Я чекаю.
Про Єрмоленка спитай у Білоуса, він ска-

же все, що треба.
Жду тебе. Міцно тисну руку.

Твій Олесь
23.IV.46, Дніпроград

1 “Чи не брав ти ще в Дмитра моєї повісті?” 
– Ідеться про надіслану Д. Білоусу в журнал “Віт-
чизна” першу частину майбутніх “Прапороносців” 
під назвою “Стрілка”, згодом – “Альпи”.

ДІАЛОГ ТРЕТІЙ

До Олеся Гончара

26 вересня 1946

Здраствуй, Олесь!
Чому не пишеш? Чи, може, не одержав моїх 

пакетів? Чи, може, каламуть песимістична 
скувала й душу й руки? Піди до Дніпра – хлюпне 
він тобі бадьорого духу: його ж, бач, як кують 
і нуздають, а він плине та й плине. У віки…

Тебе хвалили в “Літгазеті” за вірші. Чи-
тав?

Оце посилаю тобі останні газетно-драко-
ньяжні новини. Тут, як бачиш, і ми з Сашею 
втнули. Викинули совість із його голуб’ятника 
– аж чвокнула об асфальт! – а самі сіли писа-
ти. В ту ніч я в нього й ночував. Справа в тому, 
що сама п’єса “Старі друзі” – пуста і нікчем-
на, і нічого було артистам (та ще франків-
цям!) розкривати…

В неділю я був у російській драмі, бачив 
“Каменный властелин” геніальної Лесі Україн-
ки. Вистава потрясающая (як по-українськи?). 
Я наочно побачив, який все-таки велетень оця 
“хора і слабосила жінка”! Гра, оформлення – 
аж до деталей чудове, і чудово саме тим, що 
спрямоване все на розкриття ідеї Лесі. Тала-
новитий-таки режисер Хохлов!

Кам’яний господар у цьому світі – закони, 
звичаї, освячені традиціями. Все це душить, 
сковує усе живе, і людина з найпрекрасніши-
ми почуваннями і мріями  кам’яніє. Немає і не 
може бути вільних людей на землі! І ніколи, 
мабуть, і не буде “свободно пасущегося инди-
видуума”.

* * * 
В журналі “Вітчизна” намічаються зміни. 

Редактором ніби буде Копиця1. А про повість  
розмови хороші. Піде. 

Наш Маківчук2 призначений відповідаль-
ним редактором “Перця”. Які ж іще новини? 
Та всіляких розмов чимало, всих навіть не при-
гадаєш. Ага – Остап Вишня введений в редак-
цію “Перця” решту – розігнали.

Я оце засів за “Тихий Дон”. Думаю пере-
читати всього, з першого до останнього рядка. 
Епічне полотно!

А взагалі живу по-старому. Б’юся з 
безгрошів’ям, часто напливає хандра: думаю 
о бренности всего сущего і про стрункі дівочі 
ноги. Полячка сидить у серці. Кровоточить.

З першого мусить бути відпуск. Де поді-
тися? Куди податися? Мабуть буду працюва-
ти, одержу компенсацію та й робитиму свою 
справу.

Як у тебе з партійністю?
Пиши.
Пиши.
Пиши.

Твій Василь
26/ІХ 46

Валі – щирий, щирий привіт.
Рідних вітай.

1 Копиця – Давид Демидович Копиця, україн-
ський письменник.

2 Маківчук – Федір Юрійович Маківчук, укра-
їнський письменник (сатирик і гуморист).

До Василя Бережного

1 жовтня 1946. 
Дніпропетровськ

Здраствуй, Васильку!
Пишу стоячи. На пошті. Дивуюсь, що 

ти не одержав мого листа. Дякую за вирізки. 
Особливою тонкістю роботи відзначаються 
“Старі друзі”. Недаром в давнину наші люди 
склали прислів’я: бий свій свого, щоб чужий 
духу боявся. Нащадки остаються вірними сво-
їм сивовусим предкам.

Я сиджу над “Будапештом”. Маю надію 
до Жовтневих закінчити. А що там чути про 
“Альпи”? Дмитро вже приїхав? Привіт йому, 
привіт.

З партійними справами все в порядку. Вті-
шило мене те, що на світі таки є чимало лю-
дей з здоровим глуздом. На прийомі я, звичай-
но, розповів членам бюро про свої літературні 
пригоди. Вони сприйняли це так, як я сприймаю 
сам. Скоро одержу квиток – і тоді я готовий 
хоч і на Київ. Саші [Єрмоленку] я писав про 
виклик, він чогось мовчить. Мабуть, не витан-
цьовується? Було б добре влаштувати перевод 
до київської асистентури. Це теж залежить 
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від Міністерства. Порадься з Сашею, може, 
клюне. Щирий привіт йому і передай: хай від-
повідає на епістолу. Що за зневага до дніпрово-
го низу? Адже тут Дніпрогес!

Пиши, не гайся.
Твій Олесь

01.Х.46

ДІАЛОГ ЧЕТВЕРТИЙ
До Олеся Гончара

27 вересня 1946
Олесь!

Спішу повідомити тобі, що повість уже 
заверстується1 в 7–8 номер “Вітчизни”. Тиж-
нів через два-три – вийде у світ!

Цієї ночі я чергував по друкарні. Після 
того, як вичитав сторінки і здав під прес, – 
розговорився з нашим випусковим. А він і “Віт-
чизну” верстає.

– Які там зміни в журналі?
– Та редактор новий. Копиця. А так ніби 

все по-старому.
– А що нового в номері.
– Стельмах крєпко погорів. Уже була за-

верстана його велика вєщ – “Земля”, кажеть-
ся, роман, тепер зняли. Перероблятиме щось…

– А що поставили?
– Там якогось Гончара. Тоже крупна вєщ. 

Мабуть, по-новому написана, бо срочно при-
слали в набор. Скоро вже буде сигнальний но-
мер. Я тобі дам днів через десять – почитаєш…

Оце буде удар по дубових пеньках! 
Ура!

Твій Василь
          27/ІХ 46

1 “…повість уже заверстується…”.– Ідеться 
про частину майбутнього роману “Прапороносці” 
“Альпи”.

До Василя Бережного

8 жовтня 1946. 
Дніпропетровськ

Здраствуй, Василику!
Твій лист мене радісно приголомшив. Не-

вже справді “Альпи” в 7–8 номері! Я гадав, що 
ці номери вже давно вийшли. А воно за молоть-
бою, мабуть, забули й про журнали. Обов’язково 
добудь сигнальний і шли експресом.

Тепер ти розумієш, що мене турбує. Хто 
там біля воріт друкарні стоїть з дрючками, 
поклацуючи витриманими зубами? Прошу 
тебе, друже, слідкуй за настроями критика-
нів. Все майбутнє, або майже все, залежить за-
раз від першої реакції на “Альпи”. Переможцем 
можна вважати себе лише при тій умові, що 
вони будуть зустрінуті прихильно. Поговори з 
Дмитром, може, він знає, хто там готується 

виступити, як і де. Чи не можна в стихійний 
рух внести свідомість ззовні від вас. Найба-
жанішим було б, звичайно, коли б виступила 
саме та “Р.У.”. Тоді я вважав би і долю “Бу-
дапешта” вирішеною наперед. Лише маючи та-
кий ґрунт під ногами, можна б зробити щось 
справді нове і корисне в широкому розумінні. Я 
думаю, що в усьому цьому ти подаси мені енер-
гійну допомогу не лише як друг, але й виходячи з 
загальних інтересів справи. І воздасться тобі 
сторицею! Важливо, щоб одразу перетяти до-
рогу якомусь ябеді типу Столярчука. Надіюсь, 
що “Молодь України” подасть мені дружню 
руку. Не захоче ж Нагнибіда мені накапости-
ти? Привіт йому.

Тим паче, що я зараз задумав повість про 
Лялю Убийвовк. Якщо все складеться так, як 
я думаю, то, може, ви будете друкувати її на 
сторінках “Молоді України”. Правда, це не 
скоро, треба їхати хоч на місяць в Полтаву. 
Якщо це напишу, то тільки так, щоб було кра-
ще з усього написаного. Досі. Якщо вийде гір-
ше – не друкуватиму. А ти там мимоходом ді-
знайся, будь ласкав, що є вже опубліковане на 
цю тему, що пишеться кимось про це.

Я думаю, що ми знайдемо спосіб відсвят-
кувати перемогу в Альпах. Те, що друкують, 
– це, ти знаєш, ще не перемога. Перемога чи по-
разка виявиться після того, як буде зустріну-
то її.

А що з Яновським? Жаль. Але Копиця теж, 
здається, буде не гіршим редактором за нього. 
З твоїх переказів я запам’ятав одне: що він ро-
зумний і не педант. Очевидно, з поваги до нього 
Санови будуть більше поважати і журнал.

Надсилай оперативні зведення з літера-
турного поля бою. Важливість бойового мо-
менту ти уявляєш.

Привіт від Валі і рідних.
Пиши, дружище. Вітрила напнуті. А що в 

морі?
Сердечне вітання.

Твій Олесь
08.Х.46

Гонорар з “Молоді” мені так і не надісла-
ли. Нєлєпо.

ДІАЛОГ П’ЯТИЙ

До Олеся Гончара

15 липня 1948. Київ 
Здоров, Олесь!

Одержав твого листа саме тоді, коли сидів 
за своїм столом і читав газети. Знову неприєм-
ності: події в Італії, ноти, знищувальна кри-
тика на журнал. Б’ють і плакати не дають!

Разом з цим листом посилаю два інші па-
кети – почитаєш сам. Статті, як ти переко-
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наєшся, різкі і… – мені здається – несправед-
ливі. Б’ють молоду кадру просто на корені. 
Застосовують зовсім не хитрий спосіб – уза-
гальнюють поодинокі факти, засуджують те, 
що засуджує в повісті і сам Щепенко1. Цим до-
сягається ефект.

Щепенко ґрунтовно переробив повість. 
Замість 10 аркушів стало 15. Переробка піш-
ла по всіх загрозливих пунктах. Ми з ним все 
обговорили детально, і він погодився з усіма 
серйозними нашими закидами. Тепер, після 
цих виступів газет, Микола трохи розгубив-
ся (“Чи здавати до “Рад. письм.”?”). Я раджу 
йому переробити (вірніше, закінчити перероб-
ку) і здавать. Он із Стельмахом було гірше, а 
дивись – попрацював і книга буде!

Не сьогодні-завтра буде засідання бюро 
ЦК, мабуть, прийматимуть рішення.

На 20-те призначено обговорення повісті 
в спілці. Одне слово, продовжуємо їсти кашу. 
Щепенко починає розуміти, що літературний 
шлях, як каже О. Вишня, до-о-о-вгий.

Настрій у нас бадьорий, хоч може ми несві-
домо робимо хорошу міну при поганій грі.

Да, а про Казакевича2 читав? Мабуть,  не 
читав, так скажу – розкритикували, і цілком 
правильно. Напиши, Олесь, чи пересилати 
тобі особливо цікаві номери газет?

Оце такі головні новини. Те, що Руденко3 
одержав кімнати, – це вже другорядне. І в ста-
рика з’явився новий фактор – моряк Микола.

Сьогодні вже маємо сигнальний сьомого но-
мера. Сподіваюсь, що на Героя та ще й парти-
зана критики побояться замахнутись!

Валі посилаю листівку, бо не хочу, щоб 
поштарі читали телеграму: вони ж не розумі-
ють гумору!

Щодо “Вітчизни” – ось Дмитро загляне за 
куліси, черкну.

Міцно тисну руки – твій Василь.
[До листа додано послання від Дмитра Бі-

лоуса] “Олесю, дорогий! Привіт тобі з столи-
ці. 15.VII.48 р. Дмитро”.

1 Щепенко – Микола Назарович Щепенко, 
український письменник.

2 Казакевич – Емануїл Генріхович Казакевич, 
російський і єврейський письменник.

3 Руденко – Микола Данилович Руденко, 
український письменник, правозахисник.

До Василя Бережного

22 липня 1948. 
Дніпропетровськ

Здоров, Василю!
Бачу, як пожежа розгорається, і дивуюсь, 

що дніпровської води не вистачає, щоб вгаму-
вати її. Вирізки всі одержав, очевидно, вони 

не останні. Я починаю вагатися – чи й справ-
ді ми не легковажно зробили, обнародувавши 
“Людину, що йде до сонця”?1 Чи справді вона 
таки йде до сонця, а не кудись інде? Пиши, як 
розгортаються події. Сам розумієш, що вся ця 
історія неабияк псує мені настрій.

Я переробив “Злату Прагу” (буде не “Зо-
лота”, а “Злата”), Ясногорську врятовано від 
смерті, за неї поплатився бідолаха Сагайда. 
Всі, хто тут читав, кажуть, що це набагато 
краще. Ясногорська мусить жити, в цьому ве-
ликий зміст.

Був уже в кількох приміських колгоспах, 
днями виїду далі, очевидно, в Харківську об-
ласть, в один із районів. А ти пиши, бо я ре-
гулярно буду наїздити сюди знов. Пиши щодня 
хоч коротко. Уявляй, що я нічого не знаю про 
Київ.

На квартирі ти, очевидно, не був. Це по-
гано. Ти таки зайди в саму квартиру. Дізнайся, 
чи не відрізали світло. Оце доречна причина. 
Само собою розуміється, що листи ці конфі-
денціальні. Було б добре, коли б ти приїхав на 
кілька днів, поки ще є на дереві абрикоси.

З привітом. Олесь
           22.VII.48

1 “…чи й справді ми не легковажно зробили, 
обнародувавши «Людину, що йде до сонця»?” – 
Ідеться про повість М. Щепенка з Луганська, на 
яку було опубліковано кілька критичних матеріа-
лів, що й викликало сумніви у Гончара.

ДІАЛОГ ШОСТИЙ

До Олеся Гончара

23 липня 1948
Здоров, Олесь!

Оце одержав твого другого листа, в якому 
ти нічого не пишеш про те, як там тобі ве-
деться, які вражіння від поїздок в колгоспи, чи 
благотворно впливає на тебе наддніпрянсько-
ломівське сонце.

Ти пишеш, що врятував Ясногорську і погу-
бив Сагайду – “за неї поплатився, бідолаха…” 
їй-богу, мені це не подобається.

По-перше, зваж, Олесь, на той факт, що 
тоді, коли ти з головою поринув був у матері-
ал, – зринув саме той варіант, перший. Я чо-
мусь дуже вірю в отой перший творчий подих! 
І справді, тоді ти не тільки зважував найдріб-
ніші деталі, тоді ти цим жив. А тепер – це 
вже спокійне, холодне роздумування…

По-друге. Я на цей факт (переробки) див-
люся з погляду втілення отієї, може, в якійсь 
мірі стихійної, але в усякому разі властивої, 
притаманної тобі міфічної, так би мови-
ти, лінії. В першому варіанті вона проведена 
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тонше. В другому – навпаки. Вийде так, що 
всі, хто близько стикається з Ясногорською, 
– гинуть. Сагайда ж за неї поплатився?

І третє. В другому варіанті втрачається, 
сти рається, зводиться нанівець оте високе, 
тра гедійне напруження, яке є в першому варіан-
ті. А натомість читач матиме підробку, фаль-
шування трагедійності. Справді, наскільки я 
зрозумів з твоїх слів, небезпека трапиться-
таки з Шурою, її врятує Сагайда… І вийде, що 
все це напруження в цій сцені з Шурою буде під-
робленим, несправжнім. І з погляду руху сюже-
ту цей хід видається мені дуже примітивним. 
Нічого Шекспірівського.

Можливо, моя оця аргументація нечітка, 
але зверни на неї увагу, Олесь. Я глибоко переко-
наний, що так, як було – в тисячу разів краще!

До того ж, пожалій і Сагайду. Він же у ве-
ликій мірі спадкоємець Брянського. Навіщо ж 
губити такого воїна? (Маю на увазі його гро-
мадське значення).

А пожежа, здається, вже відшуміла. Після 
обговорення з’явилася стаття Новиченка1 в 
“Літгаз.” Але це вже ехо.

Да, ти, Олесь, прав, що зробили ми легко-
важно. Поспішили, погарячились. Я дуже кар-
таю себе за те, що в цьому випадку не показав 
тоді своїх скептичних зубів. Але, власне, я 
не мав змоги їх вишкірити, бо ти одного разу 
хвиснув мене такою фразою: “І що ти тямиш в 
партійній роботі?” Але душа моя не лежала до 
повісті, та й у тебе захоплення було лише спо-
чатку. Пам’ятаєш, як ти радив “охолоджува-
ти Руденка”?  Одне слово, поспішили. Нічого 
не поробиш – молодість.

Але я не кажу: “Не треба було братися до 
зброї”. Переконаний, що, попри всі її великі 
вади (непокоїть оте вростання партії в на-
род), повість не шкідлива, навпаки – багато в 
чому вона принесе користь.

Щепенко виїхав, не попрощавшись. Зали-
шив листа. Посилаю його разом з оцим. Все-
таки він молодчина.

Да, “Знамя” критикують дуже, але про 
“Землю” – ні слова. Це радує.

Дома в тебе все гаразд. Ось зайду дізнати-
ся про світло.

А в нас тут… Я не знаю, що вони думають 
– товчуть, як котів, а вони працюють, як мо-
кре горить. Старик зібрався додому “днів на 
десять”, Микола зайнятий ремонтом кварти-
ри (дали), німфа наша приходить на півгодини 
і все. Ривліна вже нема.

І що турбує – огинаються з “Молодістю”. 
Я настоюю, щоб у 9-й, а вони відсувають (Ми-
кола, а старик – як маятник).

Бачу, що так ми можемо запізнитися. А 
тоді що? Попова ж Руд.2 ще не прочитав.

А листи слати на Київ, 30 (там де я заби-
раю твої газети). Але й на редакцію, думаю, 
зручно (тільки рекомендовані!).

Дуже дякую за запросини на абрикоси. При-
летів би на крилах (і в буквальному, і в пере-
носному розумінні), та не пустить Микола! 
Бо тоді хоч редакцію замикай.

А коли ти навідаєшся в Київ? Невже не 
скучив за ним?

Усім привіт.
Міцно тисну руку – 

твій Василь.
          23/ VII 48

1 Новиченко – Леонід Миколайович Новичен-
ко, критик, літературознавець.

2 “Попова ж Руд. ще не прочитав”. – Ідеться 
про Миколу Даниловича Руденка й Олександра 
Федоровича Попова, російського письменника, 
автора повісті “Сталь и шлак” (1948).

До Василя Бережного

30  липня 1948. 
Дніпропетровськ

Здоров, Василю!
Нарешті надихався я чистого колгоспного 

повітря – і яке воно цілюще! Все, про що ти 
пишеш (т. зв. обговорення), здається мені 
гризнею котів у мішку. Бачу звідси особливо 
виразно, що то дрібне, не справдішнє, вигада-
не життя, ерзац-творчість. Коли б моя сила 
– взяв би отих балакунів на мотузку пов’язав 
і завіз би в колгоспи. Хай би оздоровилися, хай 
би зцілилися розумом і душею.

З гіркотою думаю, що, зрештою, дове-
деться повертатися в той казан від синіх дні-
пропетровських вод, від бронзових трударів, 
від музики машин… Між іншим, був я там, де 
колись шуміли пороги. Тепер там величне озеро 
Леніна. Плавав на ньому під білими парусами. 
А в Києві таки доведеться бути, очевидно, 
між 10–15 серпня. Про мій приїзд мовчи. Хочу 
обернутись-обкрутитись і знову – в простори 
півдня. Навіть фізично відчув себе тут зміц-
нілим, не кажучи вже про те, що почуваю себе 
в морі оптимізму, в атмосфері справжньої на-
родної трудової творчості.

Інформуй все-таки про справи; Бойченко 
треба дати обов’язково в 9-му1. Схили Дмитра 
[Білоуса] на цю ухвалу, а він хай схиляє Ми-
колу [Руденка]. Я переконаний, що коли не да-
дуть, це буде величезна і непоправима помилка.

Про переробки “Праги” ти судиш, не зна-
ючи їх. Сагайда зовсім не рятує Ясногорську, 
їй просто… ніщо не загрожує. А смерть її була 
б штучною, нарочитою і занадто темною пля-
мою, яку ніщо не змогло б усунути. Та, зре-
штою, ти в цьому переконаєшся пізніше.

З привітом – Олесь
           30.VI.48
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1 “…Бойченко треба дати обов’язково в 9-му”. 
– Ідеться про повість “Молодість” О. Бойченка, 
письменника і громадського діяча, на довгі роки 
прикутого до ліжка. Його називали українським 
Миколою Островським. Мовиться про публіку-
вання повісті в 9-му номері журналу “Вітчизна”.

ДІАЛОГ СЬОМИЙ

До Олеся Гончара

1 серпня 1948
Здраствуй, Олесь!

Ти не гнівайся, що не пишу тобі щодня: 
життя тут таке йде, що немає на чому зупи-
нити твою увагу. Щепенківське питання завер-
шилося опублікованою в газетах інформацією 
– “В ЦК ЛКСМУ”. Вказати… зміцнити… І 
зміцнюють. Знаєш, кого вводять в редколегію 
і ставлять заввідділом критики? Зінькевича! 
Пам’ятаєш (мабуть, ні) – він працював у ЦК 
ЛКСМУ у відділі преси. Це комсомольський 
працівник, пропагандист, але не літератор. 
Жодної молекули Писарєва в ньому немає1.

А Микола задоволений.
Микола… Я оце сиджу над психологією, 

то коли дійшов до розділу – “Увага”, згадав 
про нього. Цілковита нездатність зосереди-
ти свою увагу на головному, а звідси й не-
здатність проаналізувати, продумати певне 
питання; відсутність дисципліни мислення – 
ось характерні Миколині риси. Чи це органічне 
для поета? Думаю, що ні. Це просто-напросто 
інтелектуальна слабкість.

І журналові від цього не легше. “Моло-
дість” маринує в себе вже неділь дві – ні сам не 
читає, ні в ЦК не дає. А в ЦК настроєні ждати 
остаточної московської редакції. А якщо так, 
то ми залишимось ні при чому, бо якщо дочека-
ємось, то не встигнемо, мабуть, дати жодної 
порції – вискочить у Москві!

А тут іще та істеричка – Самійленко. 
Вона взяла собі курс – добувати рукописи, під-
готовлені для “Молоді”, і пхати їх в журнал. 
Це ж спокій і майже 100-процентна гаран-
тія! От вона дістала якісь нариси Скляренка 
(4 арк.) і схиляє Миколу2 до того, щоб дати їх 
в 9-й, та ще нарис Клігермана про Бойченка. А 
“Молодість”, мовляв, – у 10-й, уявляєш? Так 
ми можемо втратити майже піврічний спокій.

Я якось зустрів Гладку, нагадав про “Мо-
лодість”. Усміхнулася: 

– Та ви хитрі. Знаєте, що хоч і слабка річ 
вийде, то ніхто не лаятиме!

Замість того, щоб поставити це питання 
і оперативно його розв’язати, Микола тіль-
ки тик-мик, і нічого. Устатковує квартиру… 
Старик же полетів у свої Курмани3, тільки ру-
кою ніжно помахав із кабіни!

Все це мені дуже остогидло. В усьому 
цьому бачу нерозуміння ситуації Миколою і 
Дмитром, їхній егоїзм. Нехай як хочуть, так 
і роблять. Я на все махнув рукою і сиджу над 
рукописами.

А на літературному небі вже збирається 
нова хмара. Скоро, мабуть, вдарить критич-
ний грім. Збираються рознести “Хазяїнів” 
Скляренка4 (хоча б уже назвав “Господарі”!). 
Микола казав, що в Спілці вже думка майже 
склалася. Я, правда, цього чтива ще не вживав, 
не знаю, яке воно (ото тільки той препоганий 
уривок в “Літгаз.”).

Да, ти там маєш можливість читати лі-
тературки? “Знамя” продовжують шарпати. 
Цього разу за оповідання Яновського. “Манір-
ність, формалістичні викрутаси…”. Діста-
ється й іншим журналам.

І от чим більше вдумуєшся в нашу крити-
ку, тим більше переконуєшся, як таки далеко 
стоїть вона від життя! Навіть справді погані 
твори критикуються не з тих критеріїв. А це 
теж дуже шкодить. Якщо істина доводить-
ся фальшивими аргументами, вона може не 
сприйматись.

Критики йдуть від схеми, від сухої, ви-
мученої в кабінетах концепції, – тільки не від 
життя. Та й не дивно. Навіть свої думки про 
життя літератури черпають з літератури.

Що воно за гіпноз?
Ось в останній моск. “Літгазете” висту-

пив із статтею про новаторів сільського гос-
подарства Погодін. Він веде розмову про ви-
датне і типове. Всі його думки (хоч вони й чах-
лі, але ж, мабуть, думки) ґрунтуються… на 
брошурах. Розхвалює ті брошури, які вийшли 
за підписами самих новаторів, протиставляє 
їх тим, які написані про них. Кому він баки за-
биває? Хіба ми не знаємо, хто їх писав?

От і виходить подвійне відображення. Чи 
ж дивно, що воно таке мертво-бліде? І якщо 
місяць не гріє, то хоч поетично віддзеркалює 
соняшне світло. Наші ж критики позбавлені й 
поетичності. Дворняжки.

Про київських мислителів я вже не кажу. З 
них і кури сміються. Вони схожі на тих сусідів 
по квартирі, які обливають один одного поми-
ями. В Дантовому пеклі вони будуть варитися 
в дьогті своїх статей за злі помилки.

Ой, розговорився я про критиків. Хай їм 
біс, хоча б не приснилися, бо зараз 12-та ночі. 
Треба буде, зустрічаючись, крутити їм дулі 
(звичайно, в кишені!).

Да, за вікном чудова ніч. Якісь приємні ніч-
ні шуми міста. Здалеку долинає нерозбірливий 
голос гучномовця, трамвай проїде – наче дощ 
прошумить…
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Сьогодні вдень дощ застав мене на пляжі. 
І я не засмутився від того, що довелося раніше 
втікати. Кожного разу я переживаю на пляжі 
невдоволення, якусь підсвідому огиду. Оті роз-
парені туші… Щось відверто цинічне, відкри-
то тваринне… Покупатися приємно, але есте-
тика моя наїжачується, завжди повертаюся 
звідти пригнічений.

Взагалі пригнічений настрій не залишає 
мене з того самого дня, як ти відчалив від Ки-
ївських берегів. Навіть посилений, інтенсив-
ний самоаналіз не докопується до причини.

Немає в ці дні в мені вогника. Навіть київ-
ські феї не приваблюють. Ніде, майже ніде не 
буваю. Конспектую підручники, точно на 12 
приходжу в редакцію… И скучаю, и нудно!

Відчуваю, що треба кудись поїхати, осу-
нутись в інше середовище, скучити за Києвом. 
У відпустці поїду кудись писати нариси.

…Відчуття, наміри, думки. Мабуть, тобі 
вже надоїло читати оцей довгий лист. Знаю, 
тебе більше цікавить просто інформація, але 
сподіваюсь, що ти пробачиш мені цей егоїзм. Я 
тут дуже самотній!

А як у тебе настрій? Які вражіння? Черк-
ни хоч коротенько. Та коли ти вже повернеш-
ся? Їй богу, мені легше живеться в Києві, коли 
усвідомлюю, що ти працюєш за своїм столом. 
Тоді я відчуваю, як б’ється пульс нашої літе-
ратури.

Прибувай!
Усім, звичайно, привіт.
Міцно тисну руку – твій Василь.

          1.VIII.48.

1 “Жодної молекули Писарєва в ньому не-
має”. – Ідеться про видатного російського крити-
ка Дмитра Івановича Писарєва.

2 “От вона дістала якісь нариси Скляренка… і 
схиляє Миколу…”. – Ідеться про Семена Дмитро-
вича Скляренка й Миколу Даниловича Руденка.

3 “Старик же полетів у свої Курмани…”. – 
Ідеться про Дмитра Григоровича Білоуса, який 
поїхав на свою малу батьківщину.

4 “Збираються рознести “Хазяїнів” Скля-
ренка…”. – Ідеться про майбутню критику по-
воєнного роману Семена Дмитровича Скляренка 
“Хазяїн”, присвяченого відбудові колгоспів.

До Василя Бережного

3 серпня 1949. 
Дніпропетровськ

Здраствуй, Василю!
Я їжджу. Чуєш, як газує це слово, скільки в 

ньому ж-ж-ж?.. Проїхав кілометрів 12 на руч-
ному тормозі (забув виключити), обійшлося 
нічого. Погнув крило і виправив. Сигналив на 
мості і за цю розвагу заплатив 20 крб. Перед-

ній скат чомусь потроху спускає повітря. Ти 
не знаєш, чому? Здається, золотничок не за-
криває щільно дірочку, сичить потроху і си-
чить, пускає бульби.

Через кілька днів думаю полетіти на 
Херсонщину.

Дома все в порядку. Листа твого одержав 
(разом з іншими). Россельсів також надішли і 
ще, які там є (крім міськрадівських). Напиши 
докладно, що в журналі. Чи затвердив Секре-
таріат Рибака твою, чи журнал пливе по воле 
волн… Я все ще не спокійний, здається, от-то 
витягнуть Гринькові на допомогу.

Почав працювати. Робота нібито клеїть-
ся. Пиши частіше.

Тисну руку.
Олесь 

03.08.49.
Вілла “Людмила”

ДІАЛОГ ВОСЬМИЙ

До Олеся Гончара

7 листопада 1950

Здоров, Олесь!
Ви там ближче до субтропіків1, то, ма-

буть, ходите в костюмах, але й тут не холод-
но. Одна тільки біда – дощ унадився. Сьогод-
ні, 7.ХІ, зранку моросило, а потім сонце таки 
проглянуло, та ненадовго, знову захмарило.

Тоді повернулася з демонстрації і Люда2.
– На палат ходила із бабушкою3, – гово-

рить вона, усміхаючись і показуючи пальчиком 
на вікно. Вона стоїть уже в ліжку, одягнена в 
м’якеньку рожевеньку сорочечку.

– А що ж ти бачила? – запитую.
– Ой, яке хальне! Цвіточки були халь-

ні! Музічка там глала… – Потім враз насу-
плюється: – Я бачила дядю глухого. Поганий 
дядя… Так плисідав і ношки так клутив…

Це вона про карикатуру на палія війни – 
вирізане з дикту опудало, яке сіпали за шворки.

– А я знаю казочку про калавицку (=рука-
вичку)… – говорить вона веселенько, а тоді пе-
реходить на таємничий шепіт: – І пло вовка…

Це вона хоче мене злякати. Я шепчу:
– Боюсь…
Вона сміється, така рада та весела. А 

тоді розказує:
– Як була я маленька, – показує, яка була 

– вказівні пальчики наближає один до одного, – 
то папа мене отак-а-а-а…

– Так лягай же спатки, – говорить їй ба-
бушка, кладе і вкриває. Вона ще щось просто-
рікує, але опір бабушці слабшає, тихіше, Люда 
вже буде спати!

Олександра Федорівна розказує як вони 
гуляли з Маринкою4. Поклали підряд усі свої 
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кукли і оголосили їх хворими. Потім взялися 
лікувати – одна капає воду їм у вічі, а друга ви-
тирає хусточкою роти.

А коли з’явилася Вєра5, Люда вигукнула:
– Тлинадцятий гліх!
Одне слово, Люда тут заклопотана дуже, 

скучати їй ніколи.
А як там ви відпочиваєте?
А чого ти запитуєш про пакет для 

“Н. М.”? Був відісланий вранці 2.ХІ, телегра-
ма Льву – так само.

Міцно тисну руку – Василь.
7.ХІ.50.

P. S. Щире вітання Валі.
          Київ, 30.

1 “Ви там ближче до субтропіків…”. – Олесь 
Гончар у цей час відпочивав зі своєю дружиною 
Валентиною в Гаграх (санаторій “Україна”).

2 Люда – Людмила Гончар, донька Олеся Гон-
чара.

3 Бабушка – Олександра Федорівна Мала, 
мати дружини Олеся Гончара Валентини Гончар 
(Малої).

4 Маринка – онука Петра Йосиповича Панча, 
з яким Олесь Гончар мешкав в одному будинку.

5 Вєра – донька домашньої помічниці Вален-
тини Данилівни Гончар Надії.

До Василя Бережного

10 листопада 1950. 
Гагри

Здоров, Василю!
Нарешті я тут стабілізувався. Після до-

роги перехворіли були трохи грипами, а зараз 
уже крокуємо через всілякі хвороби до справж-
нього здоров’я.

Тут чудово. Гори, як казка. Море, як піс-
ня. Вітер – музика. Я зразковий курортник – 
нічого майже не роблю, б’ю байдики. Навіть не 
читаю: ніколи!

Добре святкувалось. Публіка перепилася, 
а я, тверезий будучи, дивився на її вибрики і 
мав від того втіху превелику.

Звичайно, тут тепло. В соняшні дні тіла 
загорають біля моря. Та навіть і в хмарні – хо-
димо в костюмах і регочемо, коли чуємо чергове 
метеозведення про далекі сніги і морози.

Як там Ліля1? Дуже за нею скучаємо. Хочу 
повезти їй звідси моря, тепла і сонця.

Листи, які є, перешли сюди. 
Привіт від Валі.
Тисну руку.

Олесь. 
10.ХІ.50

Пиши про все докладно. Уяви, що ми – край 
світа.

          Гагри
1 Ліля – Людмила Гончар (Олесь Гончар і його 

дружина називали свою доньку Людмилу Лілею).

ДІАЛОГ ДЕВ’ЯТИЙ

До Олеся Гончара

26 березня 1953
Здоров, Олесь!

Київ у нас уже зовсім весняний: майже зов-
сім сухо, а сонячно і світло так, що й не сказа-
ти. А на душі і весело і смутно. Отак, мабуть, 
почувають себе дерева, яким “хочеться зазеле-
ніти”: п’янять життєві соки, а коріння само-
тності тримають на одному місці. Є голос, 
та ніколи і нікому співати. Все порпаєшся в 
паперах, живеш у книжках – вони становлять 
цілий, інший світ! І все ж таки – який би він 
не був привабливий, цей світ, – він уявний. Ре-
альний – виграє фарбами, б’є запахами землі, 
бунтує кров. Їй-богу, добре бути людиною!

А як там ломівська весна?
Чи не навіяла вона тобі нового оповідання?
Уявляю, як ти куриш і мовчки ходиш по 

кімнаті, і тобі тісно; виходиш на веранду і не 
дихаєш, а п’єш густе повітря. І оце повітря, і 
далекі згуки, і великі, байдужі зорі заспокою-
ють тебе… Знову перо бігає по білому папері, і 
ти гориш найчистішим вогнем. 

Новин особливих немає, все йде по-старому. 
У передз’їздівському № ми хочемо дати коро-
тенькі виступи (1 стор. на маш.) письменни-
ків про їхні думки, плани і т. д. Заплановано і 
твій виступ. Дуже прошу тебе: вишли, не від-
кладаючи. Одну або хоч півсторінки!

А 3-тє квітня зустрічаєш в Ломівці?
Бажаю хорошого здоров’я і настрою.

Тисну руку – Василь 
26.ІІІ.53.

До Василя Бережного

30 березня 1953
Салют з півдня!

Написав, посилаю. З твого “і т. д.” важ-
ко було зрозуміти, чого саме хоче “Україна”. 
Якщо вийшло не те – не давай.

У нас теж весна, причому справжня. Сон-
це – з неба, вітер – з моря. Городи копають, 
шпаки прилетіли, ночі фантастично місячні – 
таких у Києві нема.

Я працюю. Приїду числа 10-го.
Пиши, що нового. 
Тисну руку. 

Олесь  30.ІІІ.53
Література

1. Гончар, Олесь: Щоденники: у 3-х т. [Текст] / 
Олесь Терентійович Гончар; [упоряд., підгот. текс-
тів, ілюстр. матеріалу В. Д. Гончар]. – К.: Веселка, 
2008. – Т. 1. – 456 с. ; Т. 2. – 608 с. ; Т. 3. – 648 с. 

2. Гончар, О. Т. Твори: в 12 т. [Текст] / Олесь 
Гончар; [НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевчен-
ка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.]. – 
Т. 10: Листи; [упорядкув. та комент. Я. Г. Оксюти]. 
– К.: Наук. думка, 2011. – 808 с.
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28 вересня 2012 року сповнюється 60 ро-
ків, як у Полтаві було відкрито музей Івана 
Котляревського. Час, як вода в річці, невпин-
но пливе… А я, мов сьогодні, бачу той соняч-
ний, лагідний вересневий день. Був вівторок, 
передвечірній час, але сонце ще щедро золо-
тило першу жовтавість каштанів. Як зараз, 
бачу картини цього величного свята, що хви-
лювало тоді не тільки Полтаву, а, здається, й 
усю культурну громадськість світу. 

Біля старовинного будинку з колонами, 
що на Першотравневому (Петрівському, піз-
ніше – Келінському) проспекті, 18, який у ХІХ 
столітті належав відомій родині Капністів, зі-
бралося небайдуже товариство. За перека-
зами старожилів Полтави, згодом Капністи 
продали цей будинок, і придбав його генерал 
Радецький, герой Шипки, який прославився 
в боях за визволення Болгарії під час росій-
сько-турецької війни 1877–1878 років. Мені 
особисто про це розповідала Антоніна Йоси-
півна Повертжинська, відома театралка Пол-
тави і подруга Івана Козловського. У 1920-х 
роках її прозвали “чорна пантера”, вона лю-
била носити чорну накидку. Жила по вулиці 
Короленка, 30. 1974 року, коли Козловський 
приїздив у Полтаву, я супроводжувала його 
на зустріч із нею. Батько п. Антоніни (ще 
в ХІХ столітті він працював у Полтавсько-
му відділенні Державного банку російської 
імперії) розповідав їй, як пишно 1878 року 
Радецького зустрічала Полтава. Від вулиці 
Леніна (Мало-Петровської) до його будинку 
(по вулиці Велико-Петровській) дорога була 
встелена килимами. Біля цього будинку ріс 
розкішний розлогий каштан… 

Під отим золотавим каштаном восени 
1952-го й зібралися шанувальники Котлярев-
ського – місцева інтеліґенція, студенти, учні 
шкіл; cеред громади були і ми з чоловіком.

ДО МУЗЕЙНОГО КАШТАНА 

Сорок років – як мить над землею.
Ми відходимо з лану в туман…
Та стоїть біля ґанку музею,
Наче сторож, незмінний каштан.

Знову стелеться килимом листя.
Кличе пам’ять до пройдених меж…
Ми на зустріч з поетом зійшлися,
Та й тебе пошануємо теж.

Хай минуть тебе злі урагани
Й не зрубає недобра рука.
Бережи цю святиню, каштане,
Й до музею людей закликай!

Під ці віти, що тягнуться в небо,
Ще прийти сподіваємось ми.
Та й тоді, як не прийдем до тебе,
Ти про славу поета шуми!

Цей вірш Петро Ротач написав на 
честь 40-річчя музею І. П. Котляревського 
24.09.1992 р. (архів А. Ротач. Друкується 
вперше).

Ми навіть попали в об’єктив фотокамери, 
а згодом побачили себе на фото, яке зафік-
сувало цей важливий для культури момент 
– відкриття музею – й експонувалося в шос-
тому залі. 

Мені сповнилось двадцять два роки, я 
щойно закінчила історико-філологічний фа-
культет Полтавського педагогічного інститу-
ту й почала працювати в школі. Хіба ж тоді 
могла передбачити, що рівно через рік при-
йду працювати сюди – на все трудове, понад 
30-річне, життя – аж до березня 1986-го?!

Пригадую, як уперше зайшла в обласне 
управління культури, котре очолював тоді 

Алла Ротач

ГІРКІ І СВІТЛІ ТРИДЦЯТЬ ЛІТ І ТРИ РОКИ 
Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею 

І. П. Котляревського та його перших працівників 
(до 60-річчя музею)
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In memoriam

п. Гуріненко – прекрасна, доброзичлива лю-
дина, і яку він повів зі мною розмову про ті 
труднощі, що мене чекатимуть на цій посаді 
наукового працівника, як питав, чи серйозне 
моє рішення працювати в музеї…

До мого приходу в музей першим науко-
вим співробітником був талановитий полтав-
ський поет-лірик Андрій Страшко. 
Це він розпочав збирати матеріали 
до майбутньої книги “І. П. Котля-
ревський  у критиці та документах”, 
яку дещо пізніше, 1959 року, довер-
шив і видав перший директор нашого 
музею Анатолій Трохимович Залаш-
ко (14.03.1910 – 09.08.1980; у паспор-
ті його р. н. – 1914; це помилка ви-
падкова чи навмисна, але правильно 
–1910-й. Про це мені повідав сам За-
лашко).

Страшко не витримав низької 
платні і перейшов на журналістську 
роботу. На це натякав у тій розмо-
ві начальник обласного управління 
культури. Мовляв, чи не стане й мені 
музей лише трампліном для пере-
ходу на іншу роботу. Мабуть, сама 
не усвідомлюючи того, запевняла 
його, що ні, що це назавжди.

Гуріненко пізніше працював у 
Кременчуці на партійній роботі, але й тоді не 
раз відвідував музей Котляревського, ціка-
вився його роботою.

Понад тридцять років промайнуло-про-
летіло жар-птицею в стінах цього закла-
ду. І сьогодні з хвилюванням згадую день 
1 жовтня 1953 року. Це був четвер. (До речі, 
в четвер я народилася. Йдучи до музею, ві-

рила: мене візьмуть на роботу). О 10-й годи-
ні ранку я вперше переступила поріг музею 
як його працівниця. Анатолій Трохимович 
провів мене по шести просторих залах, роз-
повів, що мушу робити: відчиняти й замика-

ти музей, доглядати експонати в експозиції, 
приймати поодиноких відвідувачів, вести 

екскурсії (на підготовку їх 
дав рівно тиждень!). Особ-
ливий наголос він зробив 
на наукову роботу – шука-
ти нові експонати (речові 
та документальні), писати 
до газет і журналів про ді-
яльність музею й цікаві зна-
хідки, їздити у відрядження 
з метою наукових пошуків і 
пропаганди творчості Івана 
Котляревського – тобто чи-
тати лекції, організовувати 
і проводити літературні ве-
чори тощо.

– І це все мені одній? 
– Так, це обов’язки на-

укового співробітника, – 
ствердив директор.

Крім наукового пра-
цівника і директора музею, 
за штатним розкладом 

були прибиральниця (вона ж і нічний сторож) 
та бухгалтер на півставки.

До мого приходу хтось із працівників раз 
у місяць мусив підміняти нічного сторожа, 
з чим я не погодилась і відмовилася викону-
вати: моєму синові тоді було всього півроку. 
У зв’язку з цим почалися пошуки ще одні-
єї штатної одиниці. Знайшли! Майже рік ми 

Літературно-меморіальний музей І. П. Котляревського. Фото

Меморіальна дошка на будинкові 
музею. Металопластик, лиття. 

Автор – Є. Путря. Фото
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працювали вп’ятьох. Наприкінці 1954 року 
з’явилися наглядач залів та ще один науко-
вий співробітник. “Поповненням штату” до-
ручили займатися мені, бо Залашко 
вже тоді був тяжко хворий, отож 
ні в які серйозні відрядження він 
не вирушав. Я їздила в міністерство 
культури, як тоді говорили, “ви-
бивати одиниці”. Це й стало моїм 
першим успіхом і нашим відчутним 
полегшенням у роботі. Головне, був 
тепер наглядач залів!

Зарплата наукового співро-
бітника становила тоді 550 крб. (із 
1961 року – після грошової рефор-
ми – 55 крб.), а директор одержував 
700 крб. (відповідно 70 крб.).

Музей мав пічне опалення; в за-
лах пахло вугіллям, завжди було 
дуже холодно. Навіть улітку ми ви-
ходили грітися на сонечку. Роботи 
завжди мали багато. В окремі дні проводили 
по 15–17 екскурсій.  Пам’ятаю, як, бувало, 
тільки почнемо музей замикати, а на дверях 
екскурсія, просять прийняти, і ми ніколи не 
відмовляли. Бувало й так, що за тією йшла 

наступна… Працювали до 7–8 години вечо-
ра. Так було і в інших літературних музеях 
міста. Пригадую, як науковий співробітник 
музею Панаса Мирного Наталія Тимофіївна 
Коба проводила-проводила екскурсії, аж під 
кінець робочого дня – забула, коли народив-
ся письменник, й не може знайти, де про це 
написано в експозиції. Тоді вона ставить ри-
торичне питання перед екскурсантами: а хто 
з вас знає, коли народився Панас Мирний? – 
спасибі, хтось обов’язково знав… Такі курйо-
зи від перевтоми траплялися і з нами. 

Ідеєю нашого музею стало рішення за-
просити на літні канікули екскурсоводами 
учнів Полтавської середньої школи № 1, що 

носила ім’я Котляревського (тепер ліцей). 
Першими такими помічниками в екскурсійній 
роботі з 1963 року й стали Люда Парасочка, 
Валя Клименко, Ліда Прокопенко, Валя Пи-
ляй, Толя Діаконенко та ін. Дві дівчинки були 
особливими: швидко вивчили екскурсійний 
текст, вільно, артистично, з великою любов’ю 
до письменника, його музею вели екскурсії – 
це Люда Парасочка (згодом Сердюк) та Валя 
Клименко (згодом Діаконенко). Одна й друга 
товаришували з хлопчиками, яких звали Ана-
толіями. Через кілька років вони одружилися 
з ними, особливо міцною стала сім’я Сердюк 
Людмили Олексіївни. На превеликий жаль, 
давно немає Валі й Толі Діаконенків… 

Надовго вони зробилися нашими поміч-
никами і друзями, за характеристиками й на-
правленням з музею вступили до педагогічно-
го інституту, а потім повернулися до нас на 
роботу. Л. О. Сердюк стала першим науковим 
працівником музею-садиби І. П. Котлярев-
ського (пізніше – старшим науковим співро-
бітником Краєзнавчого музею, звідки й пішла 
на пенсію), а В. О. Діаконенко працювала в 
музеї історії Полтавської битви (з 1981 року 
– державний історико-культурний заповід-
ник “Поле Полтавської битви”).

Лекції читали ми й у вихідні дні, і після 
роботи; проводили екскурсії містом; орга-
нізовували літературні вечори; зустрічі з ці-
кавими людьми. Заморювалися, але роботу 
свою дуже любили, пишалися нею. І мізер-
на платня не змогла нас заставити покинути 
зали музею. Що то значить любов! Як за Тур-
генєвим: тільки вона рухає життя! Правда, ми 

In memoriam

Білоруські письменники в музеї І. П. Котляревського. 
Екскурсію веде Алла Ротач. Фото. 1957р. Архів автора

Зліва направо: директор А. Т. Залашко, 
наукові співробітники А. О. Ротач, М. Д. Северин, 

бухгалтер О. А. Любченко. Фото. 1958 р. Архів автора
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завжди бачили попереду і короленківський 
вогник…

У Полтаві тоді було шість музеїв, із них 
три літературно-меморіальні, й у кожно-
му з літературних по одному-два наукових 
співробітники. Усі ми були дуже дружні між 
собою, рідні, вітали одне одного з кожним 
святом, взаємовідвідували культурні захо-
ди. Ми спілкувались і з усіма літературними 
музеями України, наукових співробітників 
знали по імені й по 
батькові. Залиши-
лася між нами ве-
лика незрадлива 
дружба на все жит-
тя. І до цього часу 
я листуюся із Зіна-
їдою Панасівною 
Тарахан-Березою 
(музей Тараса Шев-
ченка, Канів); Вірою 
Лук’янівною Бонь 
(музей Івана Фран-
ка, Львів) та ін.

Варто згадати 
про другу штатну 
одиницю – наукового працівника музею Кот-
ляревського. 1954 року ним став після закін-
чення історико-філологічного факультету 
Полтавського педагогічного інституту Борис 
Харчук (1931–1988). Близько 
шести років він прожив у Пол-
таві. Тут навчався, тут розпо-
чав – іще студентом – пошуки 
художнього слова й друкувався 
в обласній газеті “Зоря Полтав-
щини”. Тут, нарешті, зроблено 
перший запис у його трудовій 
книжці, яку видали в нашому 
музеї. Потім він пов’яже свою 
творчу долю з газетою “Мили-
цейский свисток” і цим завер-
шить полтавську сторінку свого 
життя. Цілком очевидно, що ці 
роки були періодом становлен-
ня Бориса Микитовича як пись-
менника та певною мірою як лю-
дини-громадянина. 

Уже на студентській лаві 
Б. Харчук звернув на себе увагу викладачів 
серйозним ставленням до літератури і твор-
чими здібностями. Він бував на засіданнях 
літературного об’єднання при газеті “Зоря 
Полтавщини”. 19 липня 1953 року вона опуб-
лікувала його літературно-краєзнавчу за-
мітку “Маяковський у Полтаві”, а 23 вересня 

того ж року – вірш “Полтава”. Майбутньому 
письменникові було тільки 22 роки. Звичайно, 
смілива, оригінальна думка, якою відзначив-

ся пізніше, тоді ще 
не пробилася крізь 
кору офіційних по-
глядів та ідеологіч-
них оцінок суспіль-
них явищ. Про це 
свідчить і згаданий 
вірш. Дивуватися з 
цього не випадає: 
тогочасне навчання 
відзначалося догма-
тизмом і подавляло 
власне мислення. Та 
мимоволі звертає-
мо увагу на акцент, 
який робить Харчук 

у замітці про Маяковського, цитуючи його 
слова: “Той не поет, хто не сказав в поезії но-
вого слова”. Вибрав же саме цю цитату! Хіба 
ж не потверджує вона те, що вже студентом 
передостаннього курсу він усвідомлював 
справжній сенс творчості: сказати нове і своє 
власне слово?!

Починав із віршів, окремі з них друку-
валися, інші читав своїм товаришам. Читав і 
мені, коли став працювати в музеї. Я знала: 
він готував збірку поезій. Але вірші не були 

його покликанням. І це сам 
дуже швидко зрозумів. Мож-
ливо, в інституті не мав часу 
взятися за прозу, а сюжети 
і образи вже бродили в уяві, 
задуми непокоїли його. Тож 
прийшовши в музей, він одра-
зу розпочав повість. Це було 
влітку 1954 року. 

На роботу до музею Хар-
чука рекомендував його ви-
кладач української літера-
тури Олександр Данисько, 
котрий часто бував у музеї 
і знав від директора, що там 
з’явилася ще одна посада на-
укового працівника. З цією 
рекомендацією молодий ми-
тець і прийшов одного дня  та 

й залишився тут працювати.
Борисове обличчя нагадувало мені нашо-

го великого земляка Миколу Гоголя. У нього 
було мудре чоло, м’який, уважний погляд. Він 
був сором’язливий, чемний, тактовний, неба-
гатослівний. У ньому відчувалася внутрішня 
інтеліґентність, сказати б, шляхетність, хоч 

In memoriam

Люда Сердюк. Фото. 1970 р.

Борис Харчук на початку 
творчого шляху. Фото

Валя Діаконенко, Фото. 1965 р.
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значилося в усій його постаті щось селянське, 
не втрачене в інститутських аудиторіях. Ми 
з ним були ровесники, закінчили той самий 
інститут (я двома роками раніше), й це дало 
нам право одразу перейти на “ти” й зав’язати 
дружні стосунки. Харчукові одвели робоче 
місце – стіл біля вікна, яке виходило на Келін-
ський проспект, за іншим столом у цій кімнаті 
працювала я. Тепер тут ви-
ставкова зала музею. На свій 
стіл Борис поклав велику сіру 
теку, яку приніс під пахвою. 
Згодом я довідалася, що там 
у нього рукописи,  чернетки…

Перші наші розмови 
зав’язалися не навколо Кот-
ляревського, хоч директор 
одразу доручив мені ознайо-
мити Бориса з експозицією. 
Може, він знав про Котлярев-
ського, що треба було знати, 
але я помітила: його цікавило 
живе життя, люди. Тоді ж я 
почула від нього про бідне 
дитинство, матір, про Волинь, 
яку любив понад усе. Я одра-
зу ж відчула в колезі порядну 
людину. І не раз удвох ми ви-
ходили після робочого дня на 
вулицю, де могли вільно й одверто говорити 
про все, що думали, що бачили кругом себе. 
Незабаром я познайомила з Борисом свого 
чоловіка, і ми часто вже спілкувалися втрьох. 
Тоді далеко не все і не всім можна було дові-
ряти. Борис, проте, заслуговував довіри. 

Одного разу Харчука обурила поведінка 
директора, котрий спробував навернути його 
на непорядний вчинок щодо співробітниці. 
Він вийшов із директорської кімнати схви-
льований і голосно сказав: “Ти подумай тіль-
ки! Він штовхає мене на конфлікт… Більше не 
посміє!” І тут був увесь Харчук – стійкий, без-
компромісний. Я тоді зрозуміла: нелегко буде 
йому в житті…

Кілька днів я ознайомлювала Бориса з 
музеєм. Він почав вивчати експозицію, щоб 
проводити екскурсію, але я переконалася, що 
Харчук не в захопленні від цієї роботи. Потім 
він сидів за своїм столом і зосереджено щось 
писав. Я думала, що виконує якесь директор-
ське доручення. Але помилилася. У неділю, 
коли ми працювали без начальства і почува-
лися вільно, Борис несподівано сказав:

– Алло, я хочу почитати тобі повість, яку 
почав писати. Називається вона “Йосип з ко-
пійки здачі”. 

Мене здивувало не стільки те, що він 
узявся за повість, скільки її назва. Вона була 
мені незрозуміла.

– Ось ти послухай і збагнеш. Це про од-
ного хлопця з нашого села. Події давні, ще з 
мого дитинства. Був у нас такий хлопець Йо-
сип…

І він почав читати написані від руки сто-
рінки. Тоді я зрозуміла, щó 
так зосереджено писав Бо-
рис у вільний від екскурсії 
час і складав у свою велику 
теку. Читав він непоспішли-
во, просто, навіть сухувато, 
але виразно, іноді спинявся 
і щось пояснював. Мене вра-
зила жива, соковита мова, її 
образність. Я одразу сказала 
Борисові, що проза в нього 
виходить краще, ніж вірші. 
Він тільки усміхнувся очима 
на знак згоди.

Відтоді щонеділі читав 
нові й нові сторінки, ми об-
говорювали написане, він 
уважно вислуховував мене, 
із дечим погоджувався. Я ба-
чила, як Харчук усе більше і 
більше захоплювався писан-

ням, жив створюваними образами, бо й сам 
повірив у свої сили.

Ця повість, уже під назвою “Йосип з 
гроша здачі”, була опублікована 1956 року. 
А музейна робота його не цікавила, в ній він 
не бачив творчості. Це, мабуть, помітив і ди-
ректор… А я намагалася сприяти Борисові в 
такий спосіб: якщо бачила, що він сидить над 
своєю сірою текою, а треба вести екскурсію, 
і його черга, то брала вказівну паличку і ви-
ходила в залу…

Треба, мабуть, сказати й про таке. Ще до 
мого приходу в музей науковим працівником 
був А. Страшко. Він теж у вільні хвилини за-
ймався творчою роботою, що дратувало ди-
ректора, і коли залишав музей, той сказав: 
“Більше поетів на поріг не пущу!” А тут знову 
те саме…

Уже наступного року Б. Харчук пере-
йшов до редакції “Милицейского свистка”, 
де мав більше часу для творчості. Але й там 
довго не засидівся: його запросили до Києва. 
Та він не забував ніколи при нагоді заглянути 
до музею, нашої музейної кімнати, щоб обмі-
нятися новинами, розповісти про свої справи. 
Якось сказав, що повість відіслав до журналу 
“Дніпро”, де вона й уперше вийшла. 

In memoriam

Б. М. Харчук – уже знаний 
письменник. Фото
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Бориса не стало в Полтаві, а ми часто 
згадували нашого третього наукового пра-
цівника, особливо тоді, коли на його місце 
прийшов ще один інститутський колега Ми-
хайло Северин. Він говорив про Харчука з 
незмінною повагою як про чесного, доброго, 
незлопам’ятного товариша.

Відносини наші з Борисом залишилися 
дружніми й пізніше, коли доводилося зустрі-
чатися в Києві. Борис Микитович був уже ві-
домим літератором, але ніскільки не змінивсь 
у ставленні до своїх давніх друзів. Ми знали, 
як шельмувала його офіційна критика. Але 
бачили перед собою стійкого в моральних і 
громадянських принципах митця. Зустрічаю-
чись у Києві в нього вдома, згадували роботу 
в музеї. Він розповідав про себе мало, а біль-
ше говорив про ті сумні події, які розгортали-
ся тоді навколо постаті Івана Дзюби та інших 
дисидентів, казав, що живеться й пишеться 
йому важко. Однією з незмінних тем наших 
розмов були болючі проблеми рідної мови й 
літератури.

Світлий образ Бориса Харчука зоріє в 
моїй пам’яті. Багато років минуло відтоді, як 
він сидів за невисоким музейним столиком у 
будинку № 18 на Першотравневому (Келін-
ському) проспекті і писав свою першу повість. 
Віриться, що знайдуться ще молоді дослідни-
ки, шанувальники його творчості, які вкло-
няться цьому місцю. 

Як він уболівав за долю України і її роз-
топтану культуру, мову! Пізніше вилив цей 
біль у твори, статті, виступи. Цей гострий 
біль виснажив дочасно серце, і воно зупини-
лося на п’ятдесят сьомому році життя. Музей 
Котляревського може пишатися тим, що саме 
звідси почався творчий шлях видатного укра-
їнського письменника, ім’я якого стоїть в од-
ному ряду з іменами Олеся Гончара, Василя 
Симоненка, Григора Тютюнника.

Мені ж тепер важко навіть повірити, що з 
часу зустрічі в музеї збігло понад півстоліття 
і що його давно немає серед живих. Уже й у 
музеї Котляревського нема жодної людини, 
яка могла б з досвіду проказати: тут працю-
вав Борис Харчук, чудовий український про-
заїк, Майстер слова. Надійшов час, коли про 
це мусить інформувати  кожного допитливо-
го полтавця меморіальна дошка на споруді 
закладу. 

Наш колектив Б. М. Харчук залишив 1955 
року, на його місце  прийшов Михайло Дми-
трович Северин, який працював тут до 1967 
року, а потім перейшов старшим науковим 
співробітником до музею Панаса Мирного, 

де йому …вкоротили життя. Писали доноси, 
оббріхували, звинувачували в націоналізмі 
і взагалі вважали антирадянською особою. 
Боляче про це сьогодні згадувати, коли люди-
на стільки доброго зробила для двох музеїв 
– Котляревського та Панаса Мирного. По-
над десять років ми працювали разом із ним, 
дружно і плідно. Зібрали чимало нових мате-
ріалів до біографії письменника, підготували 
низку наукових розвідок.

Першою нашою науковою роботою став 
путівник по залах музею. Його було написа-
но й видано з великою потугою. Ми не мали 
досвіду, не знали, як його писати. Кілька раз 
допрацьовували. І нарешті 1956 року книжеч-
ка вийшла! Це був наш перший науковий успіх 
– Залашка, Северина і мій. А згодом ми вида-
ли комплект листівок (у наборі було 20 видів), 
які певною мірою ілюстрували життя, літера-
турну діяльність, оточення Котляревського.

Перед виходом у світ листівок мені до-
велося побувати в Санкт-Петербурзі (тоді 
Ленінграді), в Ермітажі, де я отримала кон-
сультацію з низки питань щодо літературних 
портретів. Консультував відомий на той час 
науковець Ермітажу Глінка, нащадок дека-
бриста Сергія Глінки. Він був добрим знавцем 
літературно-історичного портрета. Перегля-
даючи наш комплект, пам’ятаю, запитав мене: 
а чому тут портрет Огарьова? У нас це був…
Котляревський. Досі мені не дає спокою це 
питання, яке залишилось нерозгаданим, як і 
низка інших питань стосовно портретування 
Котляревського. Він же вказав на портрет 
Івана Петровича на той час невідомого авто-
ра. У 1970-х роках оригінал цього портрета 
придбав київський музей Тараса Шевченка. 
За їх атрибуцією, це робота В. Боровиков-
ського. Та мене не покидає сумнів. Чому саме 
на цей портрет звернув увагу колега Глінка? 
Чому він вважав його портретом Огарьова?.. 
Стільки ще всього нерозвіданого, нерозкри-
того, нерозшифрованого!..

Двоє штатних наукових співробітни-
ків разом із директором музею до 1969 року 
здійснили більше сотні різних наукових пуб-
лікацій. Було видано шість випусків “Науко-
вих записок”, кілька книг, альбомів, плакатів; 
підготовлено до друку й видано таку сер-
йозну працю з мови, як “Лексика п’єс та од 
І. П. Котляревського”, а також картотеку 
(42 тисячі карток) до словника творів пись-
менника. Цю роботу ми здійснювали під ке-
рівництвом працівника Інституту мовознав-
ства імені О. О. Потебні АН УРСР в Києві 
Андрія Андрійовича Бурячка. А ініціював її 

In memoriam
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директор музею. Він був науковим керівни-
ком, наставником, спонукав співробітників 
до пошуків і відкриттів, вважаючи, що музей 
– це перш за все наукова установа, а вже по-
тім масова, популяризаторська. 

До музею Котляревського завжди звер-
талися численні відвідувачі, студенти, вчите-
лі, науковці різних науково-дослідних уста-
нов, вузів із проханням отримати додаткові 
матеріали про письменника. Це спонукало до 
проведення наукових конференцій із запро-
шенням до участі в них дослідників творчості 
Котляревського з різних наукових інституцій 
України та інших республік. На базі цих кон-
ференцій, виголошених досліджень час від 
часу стали видавати “Наукові записки”. Пер-
ший випуск ми присвятили 120-річчю від дня 
смерті поета, і вийшов він 1958 року. На цю 
подію полтавський поет Ф. Гарін відгукнувся 
віршем, присвятивши його А. Т. Залашкові:

Хіба це, друзі, не подія,
Що з’їхались на славний труд

Москва, Полтава, Львів і Київ,
Хорол і Миргород отут.
Так хай же думка наукова

Під шум полтавських ясенів
Енеєве козацьке слово

До атомних наблизить днів.
Щоб сам поет Іван Петрович

Сказав, показуючи шлях:
– Летіть, як космонавт Попович,

І в наукових записках!
7 вересня 1962 року, Полтава 

(архів А. Ротач).

А до 1969 року, тобто до 200-річчя Кот-
ляревського, їх було видано шість випусків (з 

4-го збірники стали називатись “Котляревські 
читання”). Крім наукових досліджень, у цих 
книгах друкувалися документальні матеріали 
з архіву музею: листи різних осіб до Котля-
ревського та його власні листи, опубліковано 

було цінні фольклорні записи, зі-
брані черкаським фольклористом 
Степаном Степановичем Нехоро-
ше вим, та низку інших розробок, 
здійснених виключно науковими 
працівниками музею.

У 1960–1970-х роках утверди-
лася традиція проведення науко-
вих конференцій на честь річниць 
І. Котляревського. Такі конфе-
ренції були проведені 1963 року 
до 125-річчя від дня смерті пись-
менника, яке масово відзначала 
Полтава (на могилу письменника 
поклали 125 вінків), 1969-го – до 
200-річчя від дня народження по-
ета, до 20-річчя музею (1972 року), 
1973-го – до 175-річчя першого 

видання “Енеїди”. Матеріали конференцій 
1972–1973 років були зібрані до сьомого та 
восьмого випусків “Котляревських читань”, 
яким не судилося побачити світ. Небажані 
прізвища фігурували там – науковців, дослід-
ників творчості Котляревського, яких було 
заборонено друкувати. Навіть запрошення й 
робочі плани були за одну добу до початку 
конференції перероблені, усунені “дисиден-
ти”, а випуски збірників заборонені. Вони й 
досі в архівах музею.

На превеликий жаль, у роки брежнєв-
ського застою почався занепад наукової ро-
боти музею: припинилися конференції і ви-
дання “Наукових записок”. Музей пильно 
контролювався відповідними службами, які 
не дозволили експонувати чудовий килим із 
зображенням поета й героїв його творів. Було 
заборонено навіть називати автора цієї пре-
красної роботи – художницю зі Львова Сте-
фанію Шабатуру, тоді в’язня ГУЛАГу. Завдя-
ки завідувачці музею, що якось домовилась із 
КДБ, килим залишився в експозиції, але зня-
ли етикетку до нього. Так “німим” він і висів 
довгенько: навіть у 40-річчя своєї діяльності 
музей не виправив цієї несправедливості… 

1961 року (до 100-річчя з дня смерті й на-
передодні 150-річчя від дня народження по-
ета) в музеї була відкрита Шевченківська кім-
ната як тематична виставка “Тарас Шевченко 
на Полтавщині” – за моїм тематико-експози-
ційним планом. До 1961-го ця кімната була ро-
бочою, в ній перебував увесь штат музею: ди-

In memoriam

Члени журі Республіканського конкурсу на краще виконання ролі 
Наталки Полтавки в музеї І. П. Котляревського. Фото. 1969 р.
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ректор, два наукових працівники й бухгалтер. 
Ліве крило будинку займала якась спортивна 
організація. Завдяки сприянню Д. С. Бабкіна 
(академіка, директора музею Пушкіна при 
Пушкінськім домі в С.-Петербурзі) ми отри-
мали додаткові кімнати. Планували відкрити 
кімнату Капніста. У листі до мене від 7 травня 
1960 року Д. С. Бабкін пише: “Относительно 
выставки Капниста в Вашем музее могу ска-
зать только одно: Вы выражали, во время ва-
шего приезда к нам, желание, чтобы я помог 
Вам получить помещение для этой выставки, 
которое было занято другой организацией. 
Я это сделал. Дальнейшее – дело директора 
Вашего музея” (архів А. Ротач). 

Але директор вибрав інший 
варіант – кімнату Шевченка. У ній 
експонувалися твори різних жан-
рів: вишивки, малювання, ткацтво, 
різьба, фотографії, скульптура, 
панно роботи решетилівських 
майстринь із рядками Шевчен-
ківського заповіту, килим із зо-
браженням Кобзаря, різьба Н. 
П. Манжоли (скринька, таріль із 
портретом поета тощо). Експону-
валися фотокопії рукописів творів 
Шевченка, написаних на Полтав-
щині, зображення тих місць, де 
він перебував у 1843–1945 та 1859 
роках. Тут представлялися та-
кож матеріали Полтавської зем-
ської управи про збір коштів на 
зведення пам’ятника Шевченкові 
в Києві. Відома київська актриса, 
уродженка Полтави Катерина Осмяловська 
подарувала для Шевченківської кімнати фо-
токартки передреволюційного часу, коли в 
Полтаві відзначалися Шевченківські ювілеї. 
До музею Котляревського прийшли Марія 
Дудніченко (Стоян) та Аркадій Дудніченко, 
які були членами Полтавського музично-дра-
матичного гуртка (Марія Дмитрівна – його 
актриса), що існував у Полтаві на початку ХХ 
століття, пізніше вони стали великими друзя-
ми музею і нашої сім’ї. Подружжя мало до-
кументи, фото, спогади періоду праці в ньому 
(спогади про роботу Полтавського музич-
но-драматичного гуртка я передала до Пол-
тавського обласного архіву). Вони підтриму-
вали зв’язки з народними артистами УРСР 
Н. Ужвій, І. Козловським, О. Герцик й інши-
ми театралами. Добродії Дудніченки щедро 
дарували музеєві те, що мали в себе. Тут екс-
понувалися матеріали до відзначення ювілею 
Великого Кобзаря, особливо цікаве фото, де 

батько Катерини Осмяловської був у ролі по-
ета – апофеоз Шевченка. Великий розділ цієї 
кімнати складала філателістична Шевченкі-
ана з колекції відомого майстра цієї справи 
А. М. Дяченка. Шевченківська кімната про-
існувала до 1969 року включно, а з 1969-го, 
коли проходила повна перебудова експозиції 
музею, була перетворена на виставкову залу. 
Полтавська влада обіцяла відкрити літера-
турний музей, у якому буде й зала Шевченка. 
З такою пропозицією ми не раз зверталися до 
високопосадовців, зокрема через пресу…

Музей письменника відігравав велику 
роль у висвітленні життя Котляревського, 

пропаганді його спадщини. Встановилися тіс-
ні зв’язки з Інститутами АН УРСР (особливо 
літератури та мови), з визначними вченими 
багатьох областей України. Скільки в музеї 
відбулося незабутніх зустрічей із знаними 
людьми світу! Тут побували письменник з Лі-
вану Михаїл Нуайме; племінник Лесі Україн-
ки Юрій Косач; поет Микола Тарновський з 
Америки; колишні в’язні сталінських таборів 
ад’ютант Мате Залки Олексій Ейснер, Марія 
Ростиславівна Капніст (з якою я підтримува-
ла дружні стосунки до її смерті, а також і з її 
родичем Іваном Леонідовичем Борковським, 
який до 1943 року мешкав у будинку Капніста 
по Першотравневому проспекту, 18); відомий 
співак Іван Козловський; білоруський пись-
менник Максім Танк; грузинський письмен-
ник Георгій Леонідзе; Олесь Гончар, Григір 
Тютюнник і багато-багато інших, хіба ж пе-
релічиш... У музеї була книга, де почесні гості 
вписували свої враження. Усіх цих відвідувачів 

In memoriam

Алла і Петро Ротачі з літературознавцем, бібліографом Мирославом 
Морозом (перший ліворуч) під час  “Котляревських читань”

у Полтаві. Біля Краєзнавчого музею. Фото. 1969 р. Архів автора
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приймала я, і якось І. Козловський сказав 
мені: “Ваш музей – розмова поколінь”, – і так 
записав у книзі вражень.

Хочу процитувати один лист Ф. Гаріна 
до А. Залашка, писаний із Москви, коли ми-
тець був на вищих літературних курсах, ску-
чав за Полтавою і полтавцями: “Скучив. І ось 
– пишу. Як там Котляревський і котляревча-
та? Чи поповнився музей чимсь новим і чи не 
стану я в пригоді? Може, щось зв’язане з Мо-
сквою…

…Прошу передати вітання музейній пол-
тавчанці – Ротач…, яка зачарувала своєю зов-
нішністю, своїм голосом навіть старенького 
ліванського письменника Нуайме. 

Вітай всіх інших хлопців. Кінчу віршами, 
що оце випливають з-під пера:

Сьогодні – сніг надворі,
Сьогодні – вихідний,

Є радості, которі
Куток тривожать мій.

Ну, де там та Полтава?
А ось сиджу собі
І збуджую уяву
Про зорі голубі.

Над Ворсклою, над домом,
Над краєм дорогим,

Над рідним і знайомим,
Де любий навіть дим…

25. ХІ. 1956 року. Москва” 
(архів А. Ротач).

Хочу більше розказати про нашу незабут-
ню першу зустріч із Марією Ростиславівною 
Капніст. Це був, здається, 1958-й – рік 200-й 
від народження Василя Васильовича Капніс-
та, видатного полтавця і великого прияте-
ля Котляревського, українсько-російського 
письменника, діяча антиімперського спря-
мування, який мріяв про автономію України 
і прославився як громадський діяч. У музеї 
Котляревського експонується його сатирич-
на комедія “Ябеда”, котра перегукується з 
“Енеїдою”.

…Щойно ми відкрили музей, як до зали 
зайшла відвідувачка. Наглядач залів виклика-
ла мене. Відвідувачка представилася – Марія 
Ростиславівна Капніст. Я стрепенулась… І 
полилася тиха, щира розмова мандрівкою із 
зали до зали музею. Наша бесіда була нескін-
ченна. Наприкінці робочого дня Марія Рос-
тиславівна сказала: “Я иду ночевать к Вам”. З 
її слів я знала, що вона відвідала владику Фео -
досія, який запропонував їй притулок. Марії 

Ростиславівні я розповіла, в яких живу “апар-
таментах”: кімната й кухня; нас четверо; до-
лівка; у стінах – кубла мишей; “ни отлива, ни 
прилива”; туалет за сто метрів. Прослухавши 
все це, вона повторила: “Я иду к Вам”. І ми 

пішли на Степовика, 6. Пізніше з’ясувалося: 
без людей у хаті вона не могла бути. Вкла-
даючись у ліжко (точніше, на диван у кухні), 
попросила залишити їй світло. Спала дуже 
неспокійно, під ранок закричала. Ми підбігли 
до неї. Вона вже сиділа на ліжку, закривши 
обличчя долонями, і все повторювала: “Ой, 
самое страшное в ГУЛАГе – это проститут-
ки”. Ніч наша була коротенькою, зате довгий 
ранок. І так три дні й три ночі. На прощання 
ми всією сім’єю сфотографувалися. Періо-
дично переглядаю ці світлини, прокручуючи в 
калейдоскопі її жахливі спогади, чую її зне-
силений голос, бачу те все в зморшках облич-
чя – у її 44 роки. Не дивно, що перша роль, 
запропонована М. Капніст у фільмі “Таврія”, 
– роль баби… Вічна пам’ять цій сердечній і 
стражденній людині...

Надзвичайною подією в історії музею 
Котляревського стала, безперечно, рекон-
струкція садиби письменника. Без перебіль-
шення, це було свято душі і серця українсько-
го народу, його живого слова. Здається, впер-
ше ім’я Котляревського постало в один ряд з 
іменами Рабле, Свіфта, Аріосто, А. Франса. 
Ніколи не забудеться історія тих подій – від-
будови і відкриття садиби-заповідника. 

Нелегко реалізувалася ідея відновлення, 
непросто ставала дійсністю. Питання про це 
гостро вималювалося вже 1967 року, коли 

In memoriam

Марія Ростиславівна Капніст (у центрі) 
в колі родини Ротачів. Бабуся Ніна, Петро Петрович 

із сином Сашком. Фото. 1958 р. Архів автора
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дехто з керівників намагався довести, ніби-
то старий будинок Котляревського втратив 
меморіальність від попередніх перебудов. 
Виник ли суперечки. Але меморіальні дошки, 
встановлені Спілкою письменників України 
ще в 1938 (до сторіччя з дня смерті) та 1948 
роках, недвозначно засвідчували, що будинок 
належав саме І. Котляревському.

1948 року культурна громадськість ши-
роко відзначала 150-річний ювілей “Енеїди”. 
Поема здобула на той час загальне визнання, 
одержала високу оцінку не тільки класиків 
української та російської літератур, а й про-
гресивної світової думки. Вона стала взірцем 
для молодих сатириків.

До цієї визначної дати було створено в 
Україні ювілейну комісію, яка здійснила низ-
ку важливих заходів. У містах і селах респуб-
ліки пройшли ювілейні літературні заходи. 
12 листопада 1949 року в Києві відбувся свят-
ковий вечір, а в Інституті літератури імені 
Т. Г. Шевченка – триденна наукова сесія.

150-річчя “Енеїди” відзначалося і в Мо-
скві, Ленінграді, Тбілісі, Єревані, Мінську, 
Алма-Аті, навіть у столиці Якутії. Група 
українських письменників-киян для участі у 
святі приїхала до Полтави – це Остап Вишня, 
Микола Нагнибіда, Андрій Малишко, Юрій 
Смолич, артист Юра-Юрський.

22 грудня 1948 року на садибі Котлярев-
ського відбувся мітинг, на якому була при-
сутня і я – студентка педінституту. Письмен-
ники встановили меморіальну дошку на хаті 
Котляревського. Саме в ці ювілейні дні гро-
мадськість Полтави при підтримці влади по-
рушила питання про організацію на батьків-
щині Котляревського меморіального музею. 
25 квітня 1950 року за розпорядженням Ради 
Міністрів Союзу РСР (№ 5629) та постановою 
Ради Міністрів Української РСР (№ 1522) від 
22 травня 1950 року було ухвалено організу-
вати в Полтаві музей Котляревського, який і 
відкрився через два роки.

Питання ж про відбудову садиби пись-
менника ставилося не раз. Спершу було вирі-
шено купити старий будинок Котляревсько-
го, в якому мешкала родина Павленків. За 
нього господарі зажадали 60 тисяч карбован-
ців. Таких коштів наш музей не мав. А міська 
влада вирішила обмежитися встановленням 
відповідної стели на Івановій горі, поряд із 
садибою поета: нам доручили підготувати 
текст, і 1967 року цю справу було зроблено. 
Але працівникам музею важко було відмови-
тися від омріяного і вистражданого (щоправ-
да, директор музею не поділяв цих поглядів), 

бо розуміли: настав час відродити садибу в 
первісному вигляді. І почалася боротьба...

Музей змушений був звернутися за під-
тримкою до широкої громадськості, творчих 
спілок, насамперед до Спілки письменників, 
до діячів науки й культури. Одначе наближав-
ся ювілейний 1969 рік, а питання про відбудо-
ву зависло в повітрі. Тимчасом, у січні 1969 
року, поруч зі священним місцем на Івановій 
горі почали споруджувати ресторан “Лілея”. 
Музейники і громадськість категорично не 
сприйняли такого свавілля. Зокрема, зі стат-
тею-протестом у газеті “Літературна Украї-
на” виступив Петро Ротач. Наведу його лист 
до Олеся Гончара (без коментувань, бо з тек-
сту все зрозуміло), так само переповнений 
оборонним запалом щодо садиби І. Котля-
ревського:

№ 68
Лист краєзнавця з Полтави П. П. Ротача 

першому секретареві правління СПУ 
О. Т. Гончару  про недоцільність будівництва 

сторонніх об’єктів на території садиби 
І. П. Котляревського 

12 січня 1969 р.

У Полтаві, на священній землі Котля-
ревського, в деся ти кроках від садиби нашого 
великого поета, почалося спорудження рес-
торану. Не хати Котляревського, не літе-
ратурного музею на садибі поета, де йому й 
належить бути, а великого ресторану. Тепер 
можна сказати, що підготовка до 200-літ-
нього ювілею батька української літерату-
ри почалася по-справжньому. Ганьба, ганьба!

Два роки тому, коли про це поширилися 
перші чутки, Дмитро Михайлович Косарик 
гаряче протестував проти самої думки про 
будівництво ресторану як кощунства над 
пам’яттю видатного поета. Офіціальні 
особи намагалися заперечити обурення пись-
менника-патріота як безпідстав не. І що ж! 
Тривога Д. Косарика виявилася недаремною. 
10 січня 1969 року, за 8 місяців до ювілейних 
торжеств, обласна газета “Зоря Полтавщи-
ни” в замітці “Ресторан біля Білої альтан-
ки” інформувала читачів про початок будів-
ництва великого ресторану.

Це повідомлення виявилось великою не-
сподіванкою. До останнього часу планова-
не будівництво замовчувалось, потім деякі 
офіціальні особи намагались тлумачити 
цей факт як позитивний, говорили, що буду-
ватиметься всього-на-всього скромне кафе 
“Енеїда”. Тепер ні в кого нема сумніву, що 
будується ресторан!

In memoriam
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Немає меж нашому обуренню! Досі пол-
тавська преса ще не повідомляла, як іде під-
готовка до свята Котлярев ського, що буде 
збудовано в пам’ять цієї визначної дати 
(адже мова йде не тільки про Котляревсько-
го – мова йде про славу і велич нашої рідної 
літератури!), зате маємо повідомлення про 
будівництво великого ресторану. Посороми-
лись сказати правду, що ресторан будується 
поряд з садибою Котляревського і що його 
буде закінчено швидкісними темпами до юві-
лею поета.

Думаю, що Ви погодитесь зі мною: є з 
чого бити в дзвін, є чим обурюватись! Доки 
не пізно, треба кричати: зупиніться! Що ви 
робите? Світ буде сміятися над нами! Адже 
ресторан споруджується на тому самому 
місці, яко му протягом багатьох десятиліть 
поклоняється весь наш народ, до якого хили-
ли свої чола Шевченко, Леся Укра їнка, Коцю-
бинський, Лисенко, Панас Мирний, Остап 
Вишня, Рильський, Сосюра, – скільки їх було 
тут, хіба всіх перелічити! Чи не осквернимо 
ми цим і їхню пам’ять!

У 1893 році Іван Тобілевич писав: “Не 
забудуть тебе во віки вдячні українці... Про-
йде ще сторіччя, і наші правнуки поставлять 
тобі в Полтаві кращого пам’ятника, ніж 
той, на який ми спромоглися...”. Чи це, бува, 
почали будувати не той, кращий, пам’ятник 
Котляревському! Адже його буде видно да-
леко, аж з-за Ворскли, від брами Південного 
вокзалу. Що й казати, гарний пам’ятник!

Тільки будемо сподіватися, що культур-
на громадськість не дозволить поставити 
цю споруду на священ ному місці української 
землі, що це місце залишиться для справді 
великого пам’ятника Котляревському або 
геро ям його творів, які підіймуться тут у 
майбутньому.

Сюди, на Білу альтанку, в чарівний заку-
ток Полтави, не випадково названих Крас-
ним майданом, на землю, стоптану Котля-
ревським, люди приходять для глибоких роз-
думів, для німого споглядання краси. Невже 
скоро доведеться їм слухати тут не тишу, 
а гомін підпилої компанії на терасі літньо-
го ресторану (питайте інфор мацію: буде 
літній і зимовий зали на 200 місць та ще й 
бар, щоб не мало!). Отже потіснись, Іване 
Петровичу, з своєю славою, у нас справи куди 
важливіші. Тричі ганьба нам всім, якщо ми 
допустимо до цього!

За темних часів царату в хаті Котлярев-
ського один час був кабачок. Досі ми говорили 
про цей факт з справед ливим осудом. Тепер 

же мова йде не про якийсь там кабачок, а про 
великий сучасний ресторан на землі Котля-
ревського. Чи можна це допустити?

Якщо вже будувати щось на цьому клап-
ті, то скорше треба б спорудити обласну на-
укову бібліотеку ім. І. П. Кот ляревського, 
яка не має пристойного приміщення, але 
дуже потрібна для Полтави, проти такої 
думки ніхто не став би протестувати.

Дорогий Олесю Терентійовичу! Я вва-
жаю своїм мо ральним обов’язком повідо-
мити Вам про цей сумний факт. Ви член 
Комітету по підготовці до 200-річчя Кот-
ляревського, людина авторитетна і шано-
вана в народі. Зробіть все, аби будівництво 
ресторану припинилося. Ще не пізно! Треба 
будувати хату Котляревського за малюнком 
Шевченка – цього давно вимагає культурна 
громадськість України, хоч це питання досі 
не вирішене. Треба спішно ремонтувати лі-
тературний музей Котляревського. Є ще ряд 
інших проблем, розв’язання яких вимагає ко-
штів. Цілком очевидно, що будівництво на 
землі Котлярев ського треба починати не з 
ресторану.

(ЦДАМЛМ України. – Ф. 590. – Оп. 1. – 
Спр. 754. – Арк. 89. – Оригінал // Тернистим шля-
хом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політич-
ному житті України. 60–80-і рр. ХХ ст.: Збірник 
документів і матеріалів. – К.: Рідний край, 1999. – 
С. 181–183.)

Але ресторан будувався, а рішення про 
реконструкцію садиби поета не було. Більше 
того, в цей напружений час у газеті “Извес-
тия” з’явилася ганебна стаття “Такие музеи 
нам не нужны” кореспондента в Харківській 
і Полтавській областях Михайла Буренкова. 
Вона стосувалася музеїв Івана Котляревсько-
го та Панаса Мирного. Приміром, музей Па-
наса Мирного автор рекомендував віддати під 
дитячий садок… Працівники музеїв кинулися 
також за підтримкою – до Олеся Гончара, 
Олександра Корнійчука, Андрія Тобілевича 
(“останнього з могікан”, як він себе називав), 
Петра Тронька, Павла Федченка, Василя Су-
хомлинського та багатьох інших діячів. Ми 
отримали від них підмогу – і перемогли. Досі 
у фондах зберігається копія листа відомого 
педагога, письменника В. Сухомлинського, 
надісланого голові всесоюзного ювілейного 
комітету з відзначення 200-річчя Котлярев-
ського Вадиму Кожевникову. Подаю його в 
повному обсязі:

In memoriam
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“Уважаемому
Вадиму Михайловичу Кожевникову,

председателю юбилейного комитета
по ознаменованию 200-летия

со дня рождения И. П. Котляревского

Уважаемый Вадим Михайлович!
От имени педагогического коллектива 

нашей школы обращаюсь к Вам с просьбой: 
примите, пожалуйста, меры к тому, чтобы 
в г.  Полтаве была сохранена и реставриро-
вана реликвия украинского народа – усадьба 
и хата И. П. Котляревского.

Состояние усадьбы и хаты великого 
украинского писателя вызывает большую 
тревогу. Если и дальше будет проявляться 
такое же равнодушие к нашей национальной 
святыне, то уже внуки наши будут только 
читать о ней.

Вызывает удивление и возмущение 
то, что в некоторых случаях сооружения 
и памятные места, 
связанные с жизнью ца-
рей-тиранов, душителей 
трудового народа (даже 
если они не представ-
ляют архитектурной 
ценности), оберегаются 
более заботливо, чем бо-
гатства культуры, до-
рогие сердцу народному.

Мы просим принять 
меры к тому, чтобы 
хата И. П. Котлярев-
ского сохранилась на 
века. Если для этого не 
хватает средств, пусть 
разрешит Правитель-
ство, и народ соберёт 
сотни тысяч рублей, 
если надо – миллион 
для того, чтобы сдела-
но было всё необходимое для увековечения 
памяти великого писателя. Для каждого 
украинца И. П. Котляревский – не только 
автор “Энеиды” и “Наталки Полтавки”, но 
и человек, гению которого обязан наш народ 
самим своим существованием. Его слово ре-
шило вопрос, быть или не быть украинскому 
народу.

Мы просим также обратить внимание 
на то, что в последние годы произведения 
И. П. Котляревского издавались совершен-
но недостаточными тиражами. Ни в одном 
книжном магазине нашей области не найдёшь 
ни школьного, ни подарочного издания произ-

ведений великого поэта (как, впрочем, ниг-
де не увидишь на книжной полке “Кобзаря” 
Т. Г. Шевченка – эта книга издаётся тира-
жами, которые для многонационального на-
рода – читающего, думающего – являются 
микроскопическими). Нет книг о сценичес-
кой жизни “Наталки Полтавки”, нет глубо-
кой научной биографии поэта.

С уважением,
В. Сухомлинский,

Герой Социалистического Труда,
Заслуженный учитель школы СССР,

член-корреспондент Академии 
педагогических наук СССР

3.4.69 г.”

Цей лист, між іншим, не втратив своєї 
актуальності й сьогодні. Глибоко вчитаймося 
в нього!..

За рішенням уряду створили ювілейну 
комісію, і таки було прийнято рішення про 
відбудову хати-садиби І. П. Котляревського. 

У квітні республіканські спеціальні науково-
реставраційні виробничі майстерні розпочали 
роботу: вивчили історію будинку поета, ви-
значили вік дерева і первісне місце фундамен-
ту, було піднято архівні документи, знайдено 
іконографічні матеріали, все це дало змогу 
створити максимально точний проект садиби 
письменника. У травні проект реконструкції 
затвердили. До ювілейних днів залишалося 
три місяці. Коли зараз думаєш про ввесь об-
сяг робіт, виконаний у ті місяці, то не можна 
не дивуватися, за який короткий проміжок 
часу здійснена реконструкція. Вся Україна 
допомагала, як могла! 

In memoriam
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Виникла проблема з дошкою, що плану-
валася біля входу на подвір’я садиби, звідки 
фактично починалась екскурсія. Довго не 
вдавалося мені віднайти потрібних для напи-
су на ній слів. Скільки не намагалася – не те. І 
я вирішила взяти роботу додому та попросити 
чоловіка допомогти. Петро Петрович за один 
вечір підготував її зміст. Кураторові, відпові-
дальному за підготовку до ювілею, тоді пер-
шому секретареві Полтавського міськкому 
партії Євгенії Іванівні Сазоновій, я розповіла 
чесно, хто автор напису. І вона відразу зро-
зуміла, що такий емоційний і патріотичний 
текст буде непросто затвердити в Києві. Особ -
ливо ж прикінцеві слова: “Слава осяює це міс-
це. Схились до святині!” Обійшлося тут без 
“ідеологічного колориту” (слів “комунізм”, 
“партія”). Тож вирішила Євгенія Іванівна вез-
ти його до столиці сама (вона в усьому нас 
підтримувала й допомагала), і ми домовили-
ся, що обставини появи цього тексту трима-
тимемо в секреті. Таємниця живе вже багато 
років. Мені здається, аж до цього часу. Лише 
давно переживши ті бурхливі події, можна 
нарешті сказати правду тим, хто цікавиться: 
текст меморіальної дошки написала людина, 
ім’я якої тоді було під забороною…

Ще кілька спогадів із відбудовної епопеї. 
Експонатів для 5-ти кімнат у реконстру-

йованому будинку не вистачало. Підібрати 
старовинні речі, посуд тощо допомогли ко-
леги з Краєзнавчого та Художнього музеїв: 
із їхніх фондів нам передали чимало цінного, 
були там і ікони, але виставити їх не дозволи-
ли, хоч тематико-експозиційний план перед-
бачав такий експонат, адже Котляревський 
був глибоко релігійною людиною. У пошуках 
меблів і посуду ми з К. Г. Скалацьким обійшли 
пів Полтави. Я знайшла двох племінниць Му-
сія Головатинського, і ми з Кімом Григорови-
чем подалися оглядати меблі, які пізніше му-
зей закупив; знайшли родичку однієї полтав-
ської міщанки, яка купила дещо в Мотрони 
Веклечевої – служниці Котляревського, в чиє 
володіння потрапили його меблі. Ті речі вда-
лося знайти і звезти на садибу. За їх рестав-
рацію взялися художники І. С. Ковалевський 
і В. Є. Цимбаліст. Вони ж реставрували і два 
крісла Капніста, які спершу планувалося по-
ставити на садибі. 

…Багато злого і доброго пережив музей 
І. Котляревського за своє 60-річчя. Від уже 
згадуваної статті М. Буренкова і под. – до 
надзвичайного духовного піднесення в юві-
лейний рік, вершиною якого стало 5 вересня 
– день відкриття меморіалу. А проте за відве-

деним ювілейним кошторисом не передбача-
лися ані капітальний ремонт приміщення лі-
тературно-меморіального музею, ані корінна 
перебудова його вкрай застарілої на той час 
експозиції. Щоправда, і таку її шанували, лю-
били, дуже часто відвідували. Приміром,  27 
червня 1956 року Ф. Гарін відгукнувся про 
нашу роботу таким віршем-оцінкою:

Заходжу часто я сюди.
Це “Я” – відвідувач музею.

Тут Котляревського труди,
Тут дух могутнього Енея.

Події, що раніш були,
Немов віщують те, що буде…

Окотляревились столи,
Дерева, телефон і люди.
Так, ніби це поета дім,

А сам Іван Петрович близько
І ось засів між цим усім

За віршів власних переписку.
Ах, щастя світлі пелюстки,

Коли усе здається милим,
Кладуться на папір рядки

Блідим бухгалтерським чорнилом.
Скрипи, скрипи пером, піїт,

Не забуваючи, що знову
Тебе, неначе сонця схід, –

Хвилює погляд чорнобровий.
І недалеко до біди,

Коли захопишся ти нею…
Заходжу часто я сюди,

Як до найкращого музею
(архів А. Ротач).

Цей експромт написався прямо в музеї і 
наразі друкується вперше.

У середині грудня 1968 року завітали до 
музею художники і запропонували свої по-
слуги щодо перебудови літературно-меморі-
альної експозиції. А гроші? Прийняли рішен-
ня – розпочати роботу з надією, що кошти 
якось знайдуться. Сподівалися просити в 
різних товариств і організацій. Група худож-
ників у складі Віктора Миколайовича Батури-
на, Анатолія Терентійовича Щербака, Євгена 
Васильовича Путрі та Бориса Олександрови-
ча Головка почала діяти. Різні непередбачені 
події змусили керівництво прийняти рішення 
про капітальний ремонт приміщення та ре-
експозицію музею. Перебудова розпочалася 
фактично від нового 1969 року. Розпочалися й 
ремонтні роботи: пічне опалення замінювали 
водяним, міняли вікна, дах перекривали і т. ін.  

Штат музею тоді складався з п’яти осіб: 
двох науковців, двох наглядачів та приби-
ральниці. Директор музею тяжко хворів і 
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1968 року був у лікарні. З того часу на ро-
боту він більше не вийшов. Не брав участі й 
у реекс позиції літературно-меморіального 
музею та реконструкції садиби письменника. 
Я постійно ходила до нього в лікарню і до са-
мої його смерті підтримувала людяні стосун-
ки, брала участь у похоронах і поминках. Зна-
лася і з його дружиною – аж до її смерті. Ось 
остання записочка колишнього директора з 
лікарні до мене:

“Дорога та рідненька Алла Олександрівна!
Ваш лист застав мене зненацька, не збе-

руся з думками, що написати, бо вони в голо-
ві – як порвані хмари на осінньому небі. 

А зараз – зима.
Надворі. На серці також. Чи потепліє?
Чи буде ясно?
Ох, як хочеться!!!
Бувайте і не забувайте, прошý!

Щиро Ваш, А. Залашко” 
(оригінал зберігається в мене).

У лікарні він собі заготував слова, які 
просив написати на надгробку. Галина Си-
лівна, дружина Залашка, це виконала. Їх там 
можна прочитати:

Хотів би я поле засіяти житом,
Та сили лишають мене,

А жити, так хочеться жити…
Та батько Енея вже кличе мене.

До січня 1970 року обов’язки директора 
виконувала я. Тож на наші з колегами плечі 
й лягли всі перебудовні клопоти. З великою 
подякою згадую ту допомогу, яку ми одер-
жали від інших музеїв міста, зокрема Крає-
знавчого (від 1963 року музей Котляревсько-
го був його відділом). У Краєзнавчому музеї 
ми знайшли притулок. На час капітального 
ремонту сюди перевезли всі експонати й меб-
лі, а наукові працівники одержали для робо-
ти простору кімнату. На допомогу нам було 
створено робочу групу, до якої ввійшли пра-
цівники музею Котляревського, старший на-
уковий співробітник музею Панаса Мирного 
М. Д. Северин, директор Художнього музею 
К. Г. Скалацький та завідувачка радянського 
відділу Краєзнавчого музею Н. П. Малюченко.

Я, старший науковий співробітник і ви-
конавець обов’язків завідувача музею, та 
науковий співробітник музею Петро Олек-
сандрович Лобас у ті роки саме навчалися 

In memoriam
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в аспірантурі – він у Києві, я в Одесі. Склада-
ли кандидатські іспити, готували дисертації. 
1973 року Петро Олександрович успішно за-
хистився, мені ж в обкомі партії (хоч я була 
безпартійна) на початку 1970-х заявили, щоб 
і не мріяла навіть про автореферат, бо його 
ніхто в Полтаві не надрукує, і не тільки в 
Полтаві… А чоловік Нелі 
Миколаївни Костенко, 
яка стала завідувати музе-
єм з 1970 року, працівник 
обкому партії Володимир 
Якович Костенко ще й по-
грозив: “Я вас на порох зі-
тру!” Відтоді й почалося 
те “стирання”. У січні 1970 
року з’явилася в обласній 
газеті “Зоря Полтавщини” 
стаття “Чортополох” – 
проти мого чоловіка, після 
якої мене намагалися зня-
ти з роботи через переве-
дення до інших музеїв. Не 
вийшло! Тоді заварилось-
закрутилось навколо са-
диби. Стали з’ясовувати, 
куди двері наліво, куди 
двері направо, сіни і при-
хожа – чи одне й те ж? І 
т. ін. Майже п’ять років 
ці питання дискутували 
інститути, науковці всіх рівнів, аж до акаде-
міків, редакції багатьох газет, журналів, пол-
тавський обком партії, міністерство культури 
(включаючи й міністра), не кажучи вже про 
співробітників абсолютно всіх полтавських 
музеїв, художників, архітекторів… Слава 
Богу! Розум узяв гору, безглуздя було пока-
рано. В. Я. Костенко, кваліфікований атеїст, 
був переведений до Києва, де продовжував 
боротьбу проти релігії. Залишила музей і Ні-
нель Миколаївна.

На посаду завідувача тоді прийшла Ма-
рія Пилипівна Бойко (31.03.1921–28.12.2011). 
Спасибі їй за підтримку в ті складні роки. 
Нас завжди удвох викликали в обком партії 
на “протирку”. Звідти періодично сигналили: 
“Беріть Аллу Олександрівну і приходьте”. І 
ми йшли… Мене тоді вразила сміливість Марії 
Пилипівни – вона не відступала й на півкро-
ку… Так ми закінчили побудову експозиції 
садиби, розпочали впорядкування подвір’я. 
Залишилося дуже багато згадок про цей пері-
од, і драматичних, і анекдотичних.

Повернуся знову до спогадів про капі-
тальний ремонт і корінну реекспозицію му-

зею. Яких зусиль коштували проведення во-
дяного опалення та побудова котельні (тепер 
вона не працює) в літературно-меморіально-
му приміщенні. За кілька тижнів треба було 
винести з підвального приміщення 13 тонн 
вугілля (скоріше вугільної пилюки). Стояв 
лютий 1969-го. Були морози – справді люті! І 

ось три немолоді жінки – 
наглядачі залів Катерина 
Вікторівна Оніпко, Лю-
бов Олександрівна Кизим 
та прибиральниця музею 
Ольга Федорівна Курба-
това (вже всі покійні), не 
рахуючись із часом, самі 
виносили відрами вугіл-
ля. Коли вони – чорні від 
пилу – заходили в примі-
щення, видно було тільки 
очі та зуби… А переве-
зення експозиції, фондів, 
меблів до Краєзнавчого 
музею! “Своїми силами” 
здійснювалось і воно. 
Акуратно все було скла-
дено й перевезено. Жод-
ний папірець не загубив-
ся… 

Або ось про впоряд-
кування могили поета. 
Меморіальну огорожу, 

яка стояла на ній з 1898 року, зняли. Ми спо-
дівалися, що така пам’ятна річ знайде місце 
в музейній експозиції. Не сталося! Частина 
огорожі опинилася на подвір’ї міської бані (її 
там знайшов К. Г. Скалацький), іншу частину 
хтось використав для огорожі нової могили. 
З цього приводу теж були клопоти й супереч-
ки з колишнім відділом комунального госпо-
дарства міськвиконкому, яким завідував тоді 
С. І. Архипов. Історична огорожа! Втрачена 
пам’ятка культури! Головний художник міс-
та Віктор Миколайович Батурин говорив, що 
відшукав цю огорожу на кладовищі, і обіцяв 
повернути її на своє місце, одначе… Хрест із 
надгробка, знятий ще в 1930-ті роки, також 
треба було відновити. І цю ідею підтримував 
Батурин. 

А деякі речі, що відбувалися, взагалі в 
голові не вкладаються. Приміром, щоб не ре-
конструювати садибу Котляревського й не 
мати зайвих клопотів, за вказівкою вищих ор-
ганів, по-злодійському зняли дві меморіальні 
дошки з хати письменника. Господар помеш-
кання Павленко розповідав, як у липні в неді-
лю о шостій годині ранку троє чоловіків при-
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Відкриття нової експозиції музею. 
Виступає в. о. завідувача Алла Ротач. 

Фото. 8 серпня 1969 р.
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йшли на його подвір’я і зняли дошки. Він сам 
спостерігав із веранди. Це були директор му-
зею Анатолій Трохимович Залашко, сторож 
музею Сергій Петрович Білокінь із торбою 
за плечима та інспектор обласного управ-
ління культури Сергій Максимович Нємчин. 
Знімали похапцем, щоб ніхто не бачив, одну 
дошку надбили – і понесли до літературно-
меморіального музею. Довго ті дошки три-
мали в прибудові музею (тепер, здається, там 
фонди), потім їх кинули в підвал. А шкода, це 
теж історія і теж реліквії… Про цю пригоду 
одного разу ми розмовляли з Олесем Гонча-
ром, і нашу оповідь він використав у романі 
“Собор”: усе достеменно, як було…

8 серпня 1969 року на Першотравневому 
проспекті, 18 урочисто відкрили нову експо-
зицію музею. Вона тоді одержала високу 
оцінку вчених, художників і всіх шанувальни-
ків І. П. Котляревського. У книзі вражень від-
відувачі стверджували, що експозиція дося-
гає рівня європейських музеїв. Пізніше, 1974 
року, група московських художників писала: 
“Музей Котляревського зроблено, зібрано, 
оформлено на диво вражаюче…”. 1975 року 
викладач Хабаровського інституту культури 
зазначив у книзі: “Мудрість творця великої 
“Енеїди” схвилювала російську далекосхідну 
душу…”. Не кажу вже про хвилюючі запи-
си українців із різних частин світу… Писали 
прозою й віршами.

Всенародної пошани
Вже за те він гідний,

Що не дав закуть в кайдани
Наше слово рідне, –

ось ці рядки залишив у книзі вражень рядовий 
П. Ризенко (запис від 09.05.80).

Художники ніколи не забували про наш 
музей, були не тільки гостями, а й соратни-
ками. Робили доповнення, поправки в експо-
зиції, виконували наші прохання. Покійний 
Віктор Миколайович Батурин постійно роз-
бирав рукописи письменника, робив копії і 
так робив, що й фахівці насилу могли сказати, 
де копія, де оригінал. Він запевнив мене, що 
експозиція вистоїть не менше двадцяти років. 
Правдиве його слово. Ця експозиція майже 
повністю збереглася до цього часу і має при-
стойне художнє оформлення, але зміст її по-
требує доповнення і нової інтерпретації.

1985 року Євген Васильович Путря дуже 
дружньо відгукнувся на моє прохання роз-
шифрувати герб Котляревського, який було 
знайдено в Москві. Подаю цей лист повністю 
мовою оригіналу: 

“Дорогая Алла Александровна!
Вот что удалось мне раскопать по Ва-

шей просьбе относительно фамильного герба 
Котляревских.

По материалам средневековой таблицы, 
составленной геральдистами Урстицем, Ки-
акониусом, Зимбанером и Скильманом, в гер-
бах часто использовались знаки, т. е. знаки 
планет, их символы, как-то: Солнца, Меся-
ца, Юпитера, Венеры и т. д.

Знак на гербе Котляревского не что иное 
как символ планеты Марс, покровительницы 
воинов и символ бога войны. 

К сожалению, я не знаю цветовой рас-
кладки герба, там тоже есть своя рас-
шифровка. На всякий случай напишу Вам 
основные определения цветов как их толку-
ет геральдист Аксельма:

а) Красный цвет (цвет Марса) – любовь, 
мужество, смелость, великодушие, храб-
рость, неустрашимость;

б) Синий цвет – честность, целе-
устремлённость, верность, безупречность;

в) Пурпурный цвет – господство, щед-
рость, благочестие, умеренность, достоин-
ство, могущество;

г) Зелёный цвет – надежда, изобилие, 
свобода, радость;

ґ) Чёрный цвет – мудрость, осторож-
ность, постоянство, скромность, образо-
ванность. 

Главными в геральдике считаются два 
металла – золото (жёлтый цвет) и серебро 
(белый цвет). 

Золото олицетворяет могущество, 
силу, богатство, постоянство, знатность, 
веру, справедливость, добродетель, мило-
сердие, верность;

Серебро – чистоту, правдивость, невин-
ность, благородство, откровенность, непо-
рочность, надежду.

Герб Котляревского относится к дворян-
ским самобытным гербам (не жалованный).

В основе всякого герба был щит. На 
верху щита, вплотную к нему, помещался 
шлем – обычная рыцарская принадлежность. 
Шлемы отличались друг от друга. Королев-
ский, например, изображался золочёным 
и открытым, дворянский – стальным и 
открытым. 

С 15 в. шлемы увенчивались коронами 
– императорскими, королевскими, княжес-
кими, герцогскими, баронскими и обычными 
дворянскими (как у Котляревского).

Из-под венчающей щит короны спуска-
лось своеобразное украшение – немет. Он 
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символически изображал плащ, который 
рыцари носили поверх доспехов для предо-
хранения их от перегрева летом и от пере-
охлаждения зимой. В походах плащ неизбеж-
но изнашивался, превращался в лохмотья и 
именно эти живописные лохмотья художни-
ки стилизовали в орнаментальное украше-
ние, окружающее щит. 

Над короной подняты две руки с 
раскрытыми ладонями – это символ 
бескорыстия, духовного богатства, друже-
любия. 

Щит в гербе Котляревского фигурный, 
вырезной формы – немецкий. Такую же фор-
му имеют все родовые гербы поляков. И герб 
Котляревских я нашёл в польском гербов-
нике, в библиотеке исторической, нашёл 
под фамилией неких Огоньчик. Очевидно, 
Ив. Петрович каким-то коленом соприка-
сался с поляками, это у нас на Украине ско-
рее правило, чем исключение. Как и тот же 
Гоголь. Но это уже не по теме.

Я был бы счастлив, если бы узнал, что в 
чём-то Вам помог, дорогая Алла Александ-
ровна.

Во всяком случае знайте, что я всегда и 
во всём Вам помощник и друг. 

С глубоким уважением и признательностью
Ваш Путря

Большой искренний привет  Петру Петровичу
24 февр. 1985 г.”.

Музей Котляревського не просто святкує 
своє 60-річчя – він ще й підводить підсумки 
духовно-культурницької роботи і накреслює 
завдання на майбутнє. Так і мусить бути.

Музей відкривався в період панування 
сталінської диктаторської системи, тому ви-
сів тоді на вхідних дверях портрет “друга і 
батька науки й культури”, якому за все слід 
дякувати; натхненника наших величних пе-
ремог, зокрема й на культурному терені. І 
сталінське “вчення” давало єдиноправильний 
курс ідейному змісту експозиції музею, від-
ступитися від якого означало показати своє 
вороже обличчя. Кожен директор боявся 
цього, тим більше безпартійний, як-от Залаш-
ко. І в партію вступити не міг, бо походив зі 
священицького роду. Це була таїна за сімома 
замками: він боявся навіть підтримувати сто-
сунки з батьком. А мені якось сам розповів, 
дав прочитати гіркого батькового листа, в 
якому той сина просив відгукнутися. За про-
ханням Анатолія Трохимовича, я цей лист 
знищила…  

У залах музею виставлялося погруддя 
вождя, яке пізніше з огидою було винесене в 
підвал і розбите вщент.

Умови радянської дійсності призвели до 
певного фальшування й неправильного трак-
тування біографії і творчості Котляревсько-
го. Намагалися відшукати в нього обов’язково 
революційність, атеїзм. Насправді, все це 
було не так. 

Пригадую, як мене викликали в обком 
партії і змушували написати лекцію на тему 
антирелігійних мотивів у творчості Котля-
ревського. Матеріал, як кажуть, доводилося 
висмоктувати з пальця. Так вульгаризувався 
письменник.

Сьогодні ми будуємо самостійну Україн-
ську державу, і справа кожного музею – допо-
магати цьому будівництву. Прийшов час ска-
зати правду, яку приховували десятки років 
або перекручували, висвітлюючи її променя-
ми “животворної” марксистсько-ленінської 
теорії. Не можна уявити собі, щоб у музейні 
експозиції (а це стосується всіх літературно-
меморіальних музеїв) не було внесено необ-
хідних коректив. Так само й Котляревський 
мусить бути показаний на тлі своєї епохи, яка 
характеризується не тільки покріпаченням 
українського селянства, русифікацією місь-
кого середовища, як це бачимо на прикладі 
Полтави початку ХІХ століття, а й бороть-
бою за незалежність, отим “бути чи не бути”: 
до цього Котляревський мав пряму причет-
ність, передовсім художнім словом, а вже по-
тім своєю поведінкою. Ті, з ким співпрацював 
наш поет чи мав літературні контакти, як-от 
Василь Капніст, Микола Гнідич, були не тіль-
ки письменниками, земляками, навіть про-
тестантами проти запровадження рабської 
системи, а й думали про те, як звільнитися від 
царської опіки, належали, так би мовити, до 
“сепаратистів”. Такі подробиці мусять міняти 
підтекст експозиційного матеріалу.

Треба по-новому прочитати поему Кот-
ляревського, якою він сповістив про прихід 
національної весни. На цю пропозицію не 
слід поспішати з такою ось відповіддю: “Як це 
– по-новому? Що він, не в той день народився, 
не в той день помер?..” Нової інтерпретації 
вимагає час. Сьогодення стукає й у двері му-
зею Котляревського. Треба по-справжньому 
переоцінити життя й діяльність першого кла-
сика нової української літератури, інтерес до 
якого не зменшується.

Розповідаючи про передумови появи 
“Енеїди” та про епоху письменника, слід по-
новому висвітлити військову поразку гетьма-
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на Мазепи і його шведських союзників у липні 
1709-го під Полтавою, правдиво розповіда-
ючи, як московські царі протягом століть, за 
словами Тараса Шевченка, “розпинали нашу 
Україну”. Це ж уже в час появи “Енеїди” Ка-
терина ІІ “доконала вдову-сиротину”. Петро-
ві “собаки” лише за підозру в прихильності 
до гетьмана Мазепи четвертували, саджали 
на палі, вішали, відрубували голови сотням і 
тисячам українських козаків, старшин, заси-
лали їх на каторжні роботи при будівництві 
Петербурга й різних каналів, земляних укріп-
лень, кидали на фронт загарбницьких воєн із 
персами, турками, татарами. Москва грабу-
вала матеріальні багатства нашого краю, ру-
сифікувала наш народ, знищила тисячолітню 
культуру. Багато зла заподіяно українському 
народові в ті часи. “Знекровлена й здеморалі-
зована поразкою в нерівній національно-виз-
вольній боротьбі гетьманська Україна ХVІІІ 
століття втрачала рештки своєї незалежнос-
ті. І разом із ними, здавалося, тратила свої 
останні надії…”, – так писав Євген Сверстюк 
у своїй розвідці “Іван Котляревський смієть-
ся” (1969).

У музеї мусила б зайняти своє місце і ци-
тата з Пушкінської “Полтави”:

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.

Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны…

Роптали…
Теперь бы грянуть нам войною

На ненавистную Москву!
Трагічний результат Полтавської битви 

привів до занепаду духовних сил  України.
Через 60 літ після цієї поразки полтав-

ська земля, густо полита кров’ю борців за 
Україну, народила Івана Котляревського. Це 
доля посилала Україні оборонця – заспівува-
ча національного відродження. Цього ж року 
німецький філософ, письменник-етнограф і 
літературознавець Йоганн Ґотфрід Ґердер 
у своєму “Щоденнику подорожі” писав такі 
пророчі слова: “Україна стане колись новою 
Грецією: прекрасне підсоння цього краю, 
весела вдача народу, його музичний хист, 
родюча земля колись прокинуться <...> по-
встане велика культурна нація” (Володимир 
Січинський. Чужинці про Україну. Авгсбург, 
1946, с. 66).

Епоха Котляревського вимагає правдивої 
характеристики, вона дала нашому народові 
амбасáдора підземної України Василя Кап-
ніста, декабриста Матвія Муравйова-Апос-

тола, Маршалка Переяславського повіту 
Лукашевича – провідника українського дво-
рянського націоналізму в кращому розумінні 
цього слова, організатора таємного “Мало-
російського товариства”, яке помишляло про 
незалежність України. Ця епоха дала нашому 
народові Турбаївське повстання, месника з 
народу Кармалюка, великих малярів-артис-
тів, акторів, істориків, нарешті, геніального 
Шевченка. Котляревський був їх логічним до-
повненням.

“Котляревський – це “уосіблення” весе-
лої вдачі народу, його музичного хисту, його 
різнобічних мистецьких талантів, поєднаних 
із винятковою скромністю характеру, його 
прагнення освіти й науки, його військової хо-
робрості і дипломатичного хисту, глибокої 
любові до України і до її славного минулого та 
знедоленого народу, його стремління до волі 
та справедливості. Іван Котляревський був 
енциклопедистом-просвітителем, який сказав 
те перше слово, яке було на початку багатьох 

In memoriam

Біля пам’ятника І. П. Котляревському 
в с. Тахтауловому, Фото. 1973 р.
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патріотичних діянь”, – так пише доктор філо-
софії зі США Микола Степаненко.

“Наша національна трагедія відкрилась у 
літературі “Енеїдою” в запорозькому стилі – 
веселим прологом, сміхом, – зауважує Євген 
Сверстюк. – Сміх тоді, коли, здавалося, було 
не до сміху. Сміх заразливий, голосний, віль-
ний сміх: “Енеїда” визначила одну з найха-
рактерніших артерій нашої літератури – дво-
значний гумор, що де-
далі підноситься до са-
тиричного та духовного 
подолання грубих та 
нездоланних сил, що 
стоять над українським 
народом і проти нього”. 
І місце цим випискам в 
експозиції музею.

Учитаймося в “Ене-
їду”: ми знайдемо там 
усе, про що говорить 
дослідник. Перша висо-
та Котляревського – це 
згадка про Полтавську 
битву – “стати на швед-
ську могилу” – і написа-
ти “як од старих чував”. 
У поемі відчуваємо ав-
тономність національ-
ного духу, яка була й у 
самого Котляревсько-
го. Ці самі думки про-
стежуються в його п’єсі 
“Москаль-чарівник”. Лояльність Михайла 
Чупруна не йде далі хизування, мовляв, і на-
ших тепер у столиці багато, в сенаті та по мі-
ністерствах… І робить він це тільки для того, 
щоб носа втерти нахабному “служивому”.

Котляревський всюди відстоював націо-
нальну гідність, національну культуру, не-
залежність і авторитет її. Він першим кинув 
у національний ґрунт здорове зерно відро-
дження української літератури. “Коли ж ми 
дочекаємося історичного опису України, її 
гідного?”, – говорив при зустрічі І. Срезнев-
ському. – Тепер неможливо, – відповідав 
Срезневський чи то сам Котляревський. Ці 
слова ми могли б повторити й на двохсоті ро-
ковини від народження поета, бо це свято і 
справді “було уквітчане пишними гірляндами 
«котляревщини»” (Є. Сверстюк). 

Характеризуючи Котляревського як лю-
дину й громадянина, необхідно говорити про 
традиційну українську релігійність, – про це 

свідчив Стеблін-Камінський: “Він був ревним 
християнином і набожним, неухильно ви-
конував усі настанови церкви, дотримувався 
постів, часто відвідував церковну службу, ні-
коли не кощунствував над святинею…”.

Тепер треба ширше говорити про належ-
ність Котляревського до Біблійного товари-
ства, де він був бібліотекарем упродовж 20 
років, про переклад із французької “Єван-

гелія від Луки”. Усі ці нові 
уявлення про нашого вели-
кого краянина повинні геть 
відмести старі заідеологі-
зовані оцінки й інтерпрета-
ції його творчості.

Звичайно, висвітлити 
Котляревського крізь при-
зму нової доби, висвітлити 
повно і правдиво праців-
ники музею самостійно не 
зможуть. Ось чому вкрай 
необхідно відновити Кот-
ляревські читання й за-
охотити літературознавців 
України та діаспори (там 
чимало вартісних дослі-
джень, які необхідно зі-
брати й мати в музеї) до 
опрацювання, осмислення 
тем, які ставить новий час. 
Про це йшла мова на сто-
рінках полтавської газети 
“Молода громада” – ще від 

24 грудня 1991 року: стаття “Котляревські чи-
тання – чи не воскресити?”

На закінчення цих своїх спогадів наведу 
слова професора і письменника, друга нашо-
го музею Павла Павловича Охріменка, який 
сказав: “Колись буде написана історія Пол-
тавського літературно-меморіального му-
зею І. П. Котляревського, неординарного в 
культурному відношенні, що в кращі періоди 
своєї діяльності зробив багато корисного для 
нашої культури. У цій історії не можна буде 
обійти і тіньових сторін…”. Це справедливі 
слова, як правдиво й те, що від імені Котля-
ревського завжди “віяло теплом і особливою 
симпатією, і життєдайну силу випромінювали 
його ненабридливі три твори, варті тридця-
тьох” (Є. Сверстюк).

Отож нехай віє від музею Котляревсько-
го завжди теплом і хай його нові працівники 
постійно випромінюють симпатію і любов до 
незабутнього полтавця.

In memoriam

Біля рідного музею під час його 55-річного ювілею. 
Фото. 27 вересня 2007 р.
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Юрій Кононенко

СПОГАДИ ПРО ВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ПИСЬМЕННИКА І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 

МУСІЯ СТЕПАНОВИЧА КОНОНЕНКА 
1.

З 1913 по 1917 рік батько мій Кононен-
ко М. С. працював на Лубенщині земським 

інструктором споживчої та ощадно-позич-
кової кооперації. Майже весь час він був 
у роз’їздах і часто мене брав з собою. Коли 
він приїздив до якого будь села, то збирав 
загальні збори селян. Тут він у популярній 
формі роз’ясовував кооперативні ідеї. Він по-
чинав з того, що розповідав історію робітни-
чого коо перативного руху в Англії ще з по-
чатку XIX ст. Англійські кооперативні діячи 
ставили перед собою утопичну ідею – подо-
лати крупний капітал, щоб добитися кра-
щого життя для трудящих. Не дивлячись на 
деяку утопічність ідеї, слова батька глибоко 
западали в души селянських мас і мали вели-
ке об’єднуюче значіння та ще на пер[е]додні 
великих революційних подій 1917 р. До цьо-
го ще батько мав великий хист до лекційної 
та пропагандистської роботи. Кожного разу 
все село збиралося послухати відомого гро-
мадського діяча. Організаційні міроприєм-
ства провадилися на основах глибоко демо-
кратичної системи. Повітова влада ставилася 
негативно до діяльності батька і він нарешті 
був попереджений що його мають вислати “в 
не столь отдаленные места” та революція не 
дала їм виконати свої загрози.

2.
В 1916 р. лубенське видавництво “Мете-

лик” випустило брошюру М. С. Кононенка 
“Жінки, де ви!” В цій брошюрі автор закликав 
трудящих жінок прокинутися від вікового сну 
і прийняти активну участь в громадському бу-
дівництві, в боротьбі за краще життя. Диво-
вижно, що брошюра вийшла в той час, коли 
Росія була охоплена великою імперіалістич-
ною війною, коли всяка, будь яка громадська 
діяльність була заборонена і над Російською 
імперією царив мертвий сон. Та автор брошю-
ри вже відчував, що незабаром прийдуть ве-
ликі події, які збудять великий наш народ до 
боротьби за справжню волю.

3.
Щороку наша сім’я збиралася до столу, 

щоб відзначити новий рік. Напередодні 1917 
року батько щось затримався і в останній мент 
під новим роком приніс свого вірша, присвя-
ченого 1917му рокові. З слів цього вірша було 

видно, що він покладав великі надії на цей рік, 
що мав дати нове життя нашій великій краї-
ні. В цьому вірші він відзначає великі втрати, 
що переніс наш народ в океані революційної 
боротьби і надіється на маяк, який висвітлить 
нам  берег спасіння.

Син письменника [підпис]
10/XII.1980 р. 

[Ф. 44, № 373. Автограф темно-синьою 
кульковою ручкою. 2 арк.].

Праворуч від підпису автора спогадів та внизу під 
текстом є дописка онука М. С. Кононенка більш блі-
дим, ніж основний текст, стержнем: “Юрій Мусійович 
Кононенко жив у м. Ташкент 700-152 Ченанзар [?] 22 
дом 11/2 і помер 20.X.[19]81 р. Потапенко Григ[орій] 
Митр[офанович] онук Мусія Степанов[ича] [підпис]”. 
Правопис оригіналу збережено.

In memoriam

Мусій Кононенко. Кабінет-портрет 
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Алла Диба

СПОГАДИ ЮРІЯ КОНОНЕНКА ПРО БАТЬКА

У Відділі рукописних фондів і текстології 
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка 

Національної академії наук України серед ін-
ших фондових колекцій зберігається творчий 
архів українського письменника Мусія Сте-
пановича Кононенка (1864–1922) – 374 оди-
ниці зберігання. Це автографи оригінальних 
художніх творів письменника та переклади з 
інших авторів, рукописні зошити з мемуара-
ми М. С. Кононенка, листування, документи, 
фольклорні записи, іконографія, твори ін-
ших авторів, зокрема вірші, присвячені Ко-
ноненкові. Маємо також іменне запрошення 
Мусія Кононенка на відкриття пам’ятника 
І. П. Котляревському в Полтаві 1903 року. 
У тому масиві, здавалося б, дещо осторонь 
стоїть скромний автограф кульковою руч-
кою – дві сторінки тексту в трьох окремих за 
тематикою підрозділах. Це спогади одного з 
синів Кононенка – Юрія, які стосуються  зде-
більшого періоду їхнього мешкання на Пол-
тавщині від 1913 року. І якщо зважити на те, 
що Таїсія й Мусій Кононенки одружилися в 
лютому 1895 року, а на родинному фото 1912 
року [Ф. 44, № 340] їхньому синові Юрію ро-
ків 6–7, отож 1917-го було вже 10–11, а в рік 
смерті батька 15–16; У свідоцтві Лубенського 
поліцейського повітового управління Пол-
тавської губернії, виданому Таїсії Кононенко 
28 травня 1916 року [Ф. 44, № 331], вказано, 
що її старшому синові Юрію 10 років, а мо-
лодшому Всеволодові – 5.

Тобто йдеться про роки, коли син був 
уже доволі великою дитиною, потім підліт-
ком, юнаком, а отже, мав можливість краще 
розуміти й пам’ятати якісь важливі життє-
ві моменти, деталі, достатньо по-дорослому 
оцінювати діяльність батька. І хоч писав він 
свої міні-мемуари вже літньою людиною, при-
близно за рік до власної смерті, але засвідчив 
кілька яскравих епізодів, у яких бачимо його 
батька в окремих притаманних йому іпоста-
сях. Відповідно до того спогади письменни-
кового сина складаються з трьох невеликих 
частин і присвячені трьом окремим аспектам, 
надзвичайно важливим для діяльності Мусія 
Кононенка. По-перше, він постає перед нами 
як діяч кооперативного руху, по-друге – гро-
мадсько-видавничий діяч і по-третє – пред-
ставлено один з епізодів його літературної 
праці.

У Лубнах на Полтавщині в 1913–1917 
роках Мусій Степанович служить земським 
інструктором Кооперативного споживчого 
товариства, бере активну участь в роботі ви-
давництва “Метелик”, що випускало невеликі 
науково-популярні книжки для народу, тут 
він публікує свої оповідання. А 1914 року ви-
дає книгу “Кооперативи Лубенського пові-
ту”, в якій містяться  цінні матеріали з народ-
ного життя і побуту селян. Розробляє проект 
газети “Сула”.

Із 1917 року Кононенко – член Правлін-
ня Полтавського Кредитового Союзу коопе-
ративів і член “Союзбанку” (Полтава, вулиця 
Пушкіна, будинок № 55), кілька років мешкає 
у флігелі на подвір’ї “Союзбанку”. 1919 року 
його заарештували чекісти. Через кілька мі-
сяців відпустили, але вже зовсім хворого (ту-
беркульоз) й морально зламаного… 

In memoriam

Мусій Кононенко з синами Юрієм та Всеволодом
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Був управляючим Зіньківським відді-
лом спілки кредитових і ощадних товариств 
(1919 р.), співробітником Полтавської губ-
сільсекції губспілки (1921 р.). Деякий час він 
ще працював, повернувшись у Лубни, наступ-
ного року знову переїздить до Полтави. Але 
на той час більшовицька влада ліквідувала 
Союзбанк, і Кононенка виселяють зі служ-
бового помешкання. Він з родиною винаймає 
квартиру в будинку Назимової, що на вулиці 
Липовій.  Загострення  туберкульозу прику-
вало митця до ліжка і, ймовірно, врятувало 
від більшовицьких репресій, які прокотилися 
Полтавою в 1920–1921 роках. У Нових Сан-
жарах Мусій Кононенко зовсім недовго по-
працював учителем і вже 11 червня 1922 року 
помер на 58 році життя від голоду й тяжкої 
хвороби.

У фондах Інституту літератури збері-
гається значна кількість документів Мусія 
Степановича Кононенка, серед них немало 
присвячено власне кооперації – це акти ре-
візійної комісії Полтавського Союзбанку 
за 1920 рік [Ф. 44, № 270–276], пояснюваль-
ні записки до актів ревізійної комісії  (без 
дати, 1910 р., 1920 р.) [Ф. 44, № 302–303, 317–
318], залогові квитанції, запродажні записи 
[Ф. 44, № 284, 286], колективний договір 
службовців і правління Союзбанку про їхні 
права і обов’язки [Ф. 44, № 296], пояснення 
Кононенка М. С. київському відділу Селян-
ського земельного банку з приводу планів 
на запродану землю (1910 р.) [Ф. 44, № 319], 
баланс Лубенського відділення Полтавського 
союзу кредитових кооперативів. 27 лютого 
1920 р. [Ф. 44, № 277], річні звіти про діяль-
ність земського інструктора по кооперації 
М. С. Кононенка за 1914, 1915 рік [Ф. 44, 
№ 294–295, 297], документи про обстеження 
споживчих  товариств [Ф. 44, № 300], “Відозва 
Полтавського губернського комітету до насе-
лення Полтавської губернії” (без дати) [Ф. 44, 
№ 280], доповіді Кононенка про діяльність 
Полтавського союзу кредитових  товариств 
(1920 р.) [Ф. 44, № 281], про збільшення осно-
вного капіталу (без дати) [Ф. 44, № 283] та 
про зав дання учбово-інструкторського відді-
лу по кооперативній просвіті (без дати) [Ф. 44, 
№ 278], доповідна записка міністрові фінан-
сів з проектом державного податку на нео-
дружених, бездітних та малосімейних осіб від 
8 травня 1915 р. [Ф. 44, № 282], загальне по-
ложення про підготовку кооперативних пра-
цівників у зв’язку з декретами від 20 березня 
1919 р. та 27 січня 1920 р. [Ф. 44, № 301]. 

Зберігся також ряд інструкцій правління 
Полтавського союзу кредитових коопера-
тивів (без дати) [Ф. 44, № 289–291], ревізій-
ної комісії Крайсоюзу та ради Центрсоюзу 
коо перативів півночі лівобережної Укра-
їни і Білорусі, правління Крайсоюзу про 
права і обов’язки правління (1920 р.) [Ф. 44, 
№ 292], про держаний військовий займ (1916 р.) 

[Ф. 44, № 304], положення про Полтавський 
союз кредитових кооперативів (без дати) 
[Ф. 44, № 309], положення про сільськогос-
подарські та промислові кооперативні  ор-
ганізації від 19 квітня 1920 р. [Ф. 44, № 310], 
протокол установчих зборів уповноважених  
Полтавського союзу кредитових товариств 
від 3–4 січня 1916 р. [Ф. 44, № 324], документ 
про розподіл обов’язків між членами прав-
ління  полтавського союзбанку з 1 січня по 11 
березня 1920 р. [Ф. 44, № 325] та Полтавсько-
го кредитового союзу кооперативів від 30 бе-
резня (без зазначення року) [Ф. 44, № 326], 
список і адреси службовців Полтавського со-
юзбанку від18 серпня 1920 р. [Ф. 44, № 333], 
проект Довідкової книжки Полтавського со-
юзу кредитових кооперативів [Ф. 44, № 335], 
уваги до колективної умови (без дати) [Ф. 44, 
№ 336]. 

Є також документи з надзвичайно про-
мовистими назвами: наприклад, оголошення 
про макет газети “Боротьба за щастя” і № 1 

In memoriam
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газети та газети “Полтавський кооператор” 
від 15.XII.1917 р. [Ф. 44, № 160], оголошення 
про вихід газети “Боротьба за щастя”, перший 
номер її [Ф. 44, № 161],  редакційна стаття у 
зв’язку з виходом “Полтавського кооперато-
ра” [Ф. 44, № 178]. Усі ці матеріали були під-
готовлені Мусієм Кононенком і написані ним 
власноруч або ж представлені авторизовані 
машинописи.

У фонді Кононенка є також кілька його 
особистих документів, пов’язаних із роботою у 
кооперативно-кредитових організаціях:  кви -
ток № 225 Кооперативного товариства тор-
ф’я них виробів “Огнище”, виданий М. С. Ко-
ноненкові про сплату вступного і членського 
внесків (без дати) [Ф. 44, № 293], посвідчен-
ня № 986, видане Кононенкові М. С. Пол-
тавським союзом кредитових і позичково-

ощадних товариств про те, що він є членом 
правління Полтавського союзу кредитних та 
ощадно-позичкових товариств і управляючим 
Зіньківським відділом від 10/23 вересня 1919 р. 
[Ф. 44, № 313], посвідчення, видане Кононен-
кові М. С. Українським народним коопера-
тивним банком про повернення його з загаль-
них зборів акціонерів банку до м. Полтави від 
24 серпня 1920 р. [Ф. 44, № 314],  посвідчення 
№ 413, видане Полтавською Губсільінспек-
цією Губспілки Кононенкові М. С. в тому, що 
він є співробітником Губсільінспекції і займає 
посаду члена Правління від 4 лютого 1921 р. 
[Ф. 44, № 315], посвідчення, видане Пол-
тавською спілкою кредитових кооперативів 
голові правління Кононенкові М. С. про від-
рядження його на 4ті збори акціонерів Укра-
їнського народного кооперативного банку в 
Києві (№ 3118) від 14 серпня 1920 року [Ф. 44, 
№ 316], пропуск № 15, виданий Кононенко-
ві М. С. Полтавським комендантом на проїзд 
до м. Зенькова від 12 грудня 1919 р. [Ф. 44, 
№ 322], пропуск № 461, виданий Кононенкові 
М. С. і Циганенку Г. І. Комендантом м. Зень-
кова на проїзд з м. Зенькова до Миргорода 
від 26 грудня 1919 р. [Ф. 44, № 323], членська 
картка Спілки кооперативних робітників на 
Лубенщині № 41, видана Кононенкові М. С. 5 
лютого 1920 р. [Ф. 44, № 337].

Усі названі вище матеріали є яскравими й 
незаперечними документальними ілюстрація-
ми до спогадів Юрія Кононенка. Але, виявля-
ється, цей життєвий сюжет підтверджений ще 
й рядом доповідей, статей, конспектів лекцій, 
які він читав у ті роки селянам України [Ф. 44, 
№ 162–167, 171–172, 174–175, 181–184, 186, 
189, 191–194] і в яких сам виступає не тільки 
як теоретик і практик кооперативного руху, 
але й залюблено-завзятий пропагандист спо-
живчо-кооперативних ідей, втіленню яких 
присвятив немало років життя й звитяжних 
зусиль, за що, як бачимо зі спогадів сина, ледь 
не був тяжко покараний владою. Пересліду-
вань за ці, здавалося б, такі гуманні, глибоко 
соціальні ідеї, Мусій Степанович Кононенко 
зазнав і за царських, і за більшовицьких часів. 

In memoriam

Мусій Кононенко. Маруся Чурай. Автограф
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Т арас ПУСТОВІТ – історик-архівіст, заслужений пра-
цівник культури України (2009), голова Полтавсько-

го міського товариства “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка 
(з 1996). 

Народився 13 серпня 1959 року в м. Кременчуці в жур-
налістській родині. Закінчив середню школу № 14 м. Пол-
тави. У 1976–1978 роках навчався на струнному відділенні 
(скрипка) Полтавського музичного училища імені М. В. Ли-
сенка, закінчив історичний факультет Полтавського педа-
гогічного інституту імені В. Г. Короленка (1984). Із 1987 
року працює в Державному архіві Полтавської області: 
нау ковий співробітник, головний спеціаліст, начальник 
від ділу, від 2007 – заступник директора.

Автор та співавтор понад 400 публікацій, зокрема ен-
циклопедичного довідника “Полтавщина” (К.: Українська 
енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1992), “Полтавіки. Пол-
тавської Енциклопедії” (12 том) (Полтава: Полтавський 
літератор, 2009), колективних монографій “Полтавщина. 
Історичний нарис” (Полтава: Дивосвіт, 2005), “Полта-

ва. Історичний нарис” (Полтава: Полтавський літератор, 1999), “Полтавщина: влада на історичних 
паралелях” (Полтава: АСМІ, 2005), серії видань “Реабілітовані історією”, підручника з новітньої іс-
торії Полтавщини для 11 кл. (Полтава: Оріяна, 2007); один із упорядників архівних збірників (1993, 
1998, 2003, 2008), щоденника полтавського лікаря О. О. Несвіцького “Полтава у дні революції та в період 
смути 1917–1922 рр.” (Полтава: Рік, 1995), довідника “Адміністративно-територіальний поділ Пол-
тавщини. 1648–2002” (Полтава, 2002), збірника документів “Український національно-визвольний рух. 
Березень-листопад 1917 року” (К.: Вид-во Олени Теліги, 2003), Полтавського обласного тому Національ-
ної книги пам’яті (Полтава: АСМІ, 2008) та ін. Один із ініціаторів, авторів і член редакційних колегій 
періодичних видань “Полтавська Петлюріана”, “Полтавські єпархіальні відомості”, “Наше слово”. 

Лауреат премії Української бібліотеки імені С. Петлюри в Парижі (1992), премій імені В. Веретенні-
кова (2000), імені Самійла Величка (2011). Нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України (2003), 
Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2007), Грамотою Уповноваженого ВР з прав людини 
(2007), Подячною Грамотою Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2001). 

Ближче познайомити краян із Тарасом Павловичем Пустовітом – непересічною особистістю, відда-
ною до глибини душі справі людиною, а також обміркувати низку нагальних проблем сучасного краєзнав-
ства ставимо за мету цієї публікації.

– На вибір професії людини зазвичай 
упливають рідні та близькі. Що ж визнача-
ло Вашу життєву долю? Хто допоміг Вам 
обрати цю нелегку працю слова і пера?

– Походжу я із журналістської родини. 
Мій батько, Пустовіт Павло Микитович, ро-
дом із хутора Пустовіти, що поблизу Кремен-
чука, закінчив у 1958 році факультет журна-
лістики Київського державного університету 
імені Т. Г. Шевченка. Під час розподілу він 

попросився працювати на Наддніпрянщину, 
поближче до рідних місць. Із 1958 року пра-
цював журналістом у міських газетах “Робіт-
ник Кременчуччини” та “Кременчуцька зоря”.

Вибір журналістської професії в ньо-
го не був спонтанним, оскільки потяг до лі-
тератури відчував ще з дитинства. Будучи 
школярем Великокохнівської сільської шко-
ли, батько відвідував літературний гурток у 
Кременчуці та дописував вірші до районної 

Микола Селецький

СЛАВНОГО БАТЬКА ДОСТОЙНИЙ СИН 
(штрихи до портрета українознавця Тараса Пустовіта) 
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газети “Перемога”. Як професійний журна-
ліст усякчас відчував певний дискомфорт: 
вибір тематики в радянські роки жорстко 
визначали партійні циркуляри, промислові 

об’єкти, які треба було возвеличувати, зна-
ходилися бозна-де (полтавцеві Пустовіту 
доводилося навіть висвітлювати хід ударної 
будови в Комсомольську-на-Дніпрі), пригні-
чувало постійне безгрошів’я. Але попри все 
він був творчою людиною, постійно знаходив 
час для дослідницької роботи, дописував до 
всеукраїнських журналів, намагався не про-
пустити жодної цікавої публікації. Гортаючи 
його старі нотатки, я знайшов запис за лютий 
1963 р. з приводу виходу книги О. І. Солжені-
цина “Один день Ивана Денисовича”. Ця кни-
га, за його зізнанням, дала більше інформації 
про систему, ніж рік навчання в університеті. 

Упродовж десятиліть батько підтримував 
зв’язки зі своїми однокурсниками та друзя-
ми. Тож у нашому помешканні (у Кременчу-
ці, а згодом і в Полтаві) побувало немало до-
стойних людей, серед яких, мабуть, найвідо-
мішими є Борис Олійник, Василь Захарченко, 
Микола Шудря, Віра Жук, Лев Євселевський, 
Олександр Ковінька, Іван Сподаренко, Олесь 
Косиченко, Андрій Нанкевич, Тарас Нікітін 
та ін. Книги з автографами цих письменників, 
журналістів, дослідників нині є справжніми 
реліквіями нашої родини. 

Із дитинства пам’ятаю, що досить часто 
вночі в нашій хаті горіло світло – це означало, 
що господареві тієї доби так і не випало від-
почити: після основної роботи він знову за-
сідав над якимсь терміновим завданням. Тато 
постійно носив із собою записник, бо був і 
журналістом, і редактором, і дослідником-
краєзнавцем, у середині 1960-х навіть входив 

до складу оргкомітету зі створення Кремен-
чуцького краєзнавчого музею. Незважаючи 
на постійне перевантаження і стресові ситуа-
ції, свою роботу дуже любив. Коли 1963 року 
закривали міську газету “Робітник Кремен-
чуччини”, він страшенно болісно через це пе-
реживав. У творчому доробку батька десят-
ки публікацій про промислові об’єкти міста 
(окремими виданями вийшли книги “Крюків-
ський вагонобудівний завод”, “Кременчуць-
кий завод дорожних машин”, “Окупаційний 
Кременчук”, а одна із книг – “Чуєш, Дніпре!” 
(у співавторстві з Г. С. Барвінком та Л. І. Євсе-
левським) – у 1968 році відзначена обласною 
комсомольською премією імені Петра Арте-
менка. Деякий час  він працював заступником 
редактора газети “Кременчуцька зоря”, зго-
дом – у партійних органах. Коли ж випала на-
года, батько знову повернувся у свою стихію 
– журналістику, практично з нуля в середині 
1990-х років заснував обласну газету “Село 
Полтавське”. Я відчуваю, що любов до слова, 
повага до творчих людей мені передалися від 
нього.

– Ви тривалий час уже мешкаєте в Пол-
таві, а ким вважаєте себе: кременчучцем чи 
полтавцем? Чи можете назвати Полтаву 
духовною столицею нашої Батьківщини, як 
уплинуло це місто на Ваш трудовий шлях?

– У 1970 році наша родина перебралася на 
постійне мешкання до обласного центру, але 
ще тривалий час моє серце розривалося між 
Полтавою та Кременчуком. З дитинства я 
дуже люблю Дніпро, його мальовничі краєви-
ди, тому завжди, коли є нагода, із задоволен-
ням відвідую місця свого дитинства. Тільки з 

часом, як здобув вищу освіту, як став працю-
вати в архівній установі й осягнув величезний 
пласт інформації про минуле Полтави, вона 
повністю покорила мене. Коли щось пишу 
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про це славне місто і його жителів, отримую 
від цього особливу насолоду, позаяк усвідом-
люю, що додаю якийсь новий штрих до його 
величі.

З приємністю сьогодні згадую роки на-
вчання на історичному факультеті Полтав-
ського педагогічного інституту, участь у ор-
кестровій групі хору “Калина”, улюблених 
викладачів. Коли опиняюся в рідних стінах, 
хвилююся знову, як колись у студентські літа. 

Свій трудовий шлях розпочав 1984 року в 
школах міста Комсомольська, де справно від-
працював три роки. Та через деякий час зро-
зумів, що педагогічна нива – це не зовсім моє. 
Після повернення до Полтави шукав іншої 
роботи. Звернувся до керівництва Держав-
ного архіву Полтавської області і, хвала Все-
вишньому, мені пощастило: там знайшлося 
вакантне місце. Почи-
нав із найнижчої поса-
ди (доводилося прова-
дити науково-технічне 
опрацювання доку-
ментів у різних уста-
новах міста, підшивати 
справи), але не шко-
дую, що це було, бо до-
стеменно тепер знаю 
всі ділянки архівної 
роботи. Пов’язаний із 
цією установою вже 
майже 25 років і дякую 
Богові, що подарував 
мені змогу займатися 
улюбленою справою: і 
вдихати порохи давніх 
паперів, і досліджува-
ти, і писати, і…

– Тарасе Павловичу, ми знаємо Вас як 
активного просвітянина. Мабуть, це – і 
громадянський обов’язок, і поклик душі… 
Що ж визначило Ваші світоглядні позиції, 
чи легко нині працювати на ниві просвіти?

– Дитинство моє минуло в зросійщено-
му місті, та й навчався я в російськомовних 
школах. У пам’яті моїй закарбувалися ганебні 
явища застійного періоду. Приміром, у сере-
дині 1970-х років, коли навчався в Полтав-
ській школі №14, мої однолітки неодноразо-
во збиралися гуртом, щоб іти й “навчати ро-
зуму” юнаків, які приїжджали до обласного 
центру з навколишніх сіл. “Ловили” їх зазви-
чай на Червоній площі (нині Соборний май-
дан), нападали і били лише за те, що ті послу-
говувалися батьківською рідною мовою. По-

тім хлопці довго хизувалися своїми “подви-
гами”, із захопленням і якоюсь осоружною 
насолодою розповідали, як провчали селюків. 
Я зміг усвідомити мотиви такого зверхнього 
ставлення цих зросійщених невігласів до од-
нолітків із села лише згодом. 

На мою думку, радянська школа давала 
непогані знання, але любов до рідного краю 
здебільшого виховувалася десь за її стінами. 
Напевне, найбільше на формування моєї сві-
домості мали батьківське виховання, родинні 
подорожі пароплавом із Кременчука до Ка-
нева, що відбувалися періодично на початку 
1960-х років, гра в оркестровій групі інсти-
тутського хору “Калина”, а згодом – загаль-
ноукраїнська хвиля національного піднесен-
ня другої половини 1980-х років, знайомство 
із відомою родиною Ротачів, долучення до 

християнських цінностей. Відчуваю, що вели-
чезний уплив на мене мали праці Івана Май-
стренка, Григорія Костюка, Миколи Руденка, 
Євгена Сверстюка, а також постійна робота 
з архівними джерелами різних періодів. Га-
даю, невипадково на зламі 1980–1990-х років 
став відвідувати практично всі культурно-
мистецькі заходи місцевого товариства “Про-
світа” імені Т. Г. Шевченка, а згодом і очолив 
міську організацію цього товариства. 

Упродовж багатьох літ завдяки архівній і 
просвітянській роботі познайомився з різни-
ми відомими й освіченими людьми (політич-
ними і громадськими діячами, науковцями, 
робітниками): Миколою Плав’юком, Павлом 
Мовчаном, Євгеном Сверстюком, Миколою 
Кульчинським, Олександром Білоуськом, 
Дмитром Степовиком, Миколою Степанен-
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ком, В’ячеславом Брюховецьким, Іваном Бу-
тичем, Петром Ротачем, Юрієм Самойлен-
ком, Юрієм Шаповалом, Валентиною Шан-
дрою, Володимиром Мокляком, Миколою 

Чабаном та ін. У товаристві “Просвіта” ми 
ще з 1990-х років намагалися співпрацювати 
з усіма національно-державницькими сила-
ми краю, Полтавськими єпархіями Україн-
ської автокефальної православної церкви та 
Української православної церкви Київського 
патріархату, представниками української ді-
аспори. Думаю, оточення, у якому опинився 
й продовжую перебувати, професійна та гро-
мадська робота, християнські цінності – ось 
ті основні чинники, що сприяли моєму духов-
ному самоствердженню.

– Які найваговитіші здобутки має 
полтавське товариство “Просвіта” імені 
Т. Г. Шевченка? Чим цікава і корисна про-
світянська робота?

– Наше товариство “Просвіта” може пи-
шатися своєю історією, зокрема досягнення-
ми, що стосуються утвердження української 
мови, відродження національних звичаїв, 
традицій. Здобутки товариства – це праця 
на громадських засадах багатьох і багатьох 
людей. Прагнемо продовжити ті давні до-
брі справи, які започаткували попередни-
ки. Полтавцям добре відомі наші видавничі 
проекти, періодичні заходи на пошанування 
славетних українських діячів, Петлюрівські 
читання, фестивалі “Мазепа-фест”, організа-
ція молодіжних пластунських таборів, газета 
“Наше слово”. Тішуся, що був серед тих, хто 
ініціював установлення меморіальної дош-
ки П. П. Ротачеві і робив усе можливе, аби 
вона з’явилася на будинку, у якому мешкав 
цей видатний українець, що допоміг вида-
ти книгу І. Л. Бутича “Генеральне слідство 
про маєтності Полтавського полку. 1729–

1730 рр.” (Полтава, 2007), що публікаціями 
про нашого земляка, полковника армії Укра-
їнської Народної Республіки Степана Лазу-
ренка допоміг нащадкам цієї славетної роди-
ни, які нині мешкають на різних материках, 
віднайти один одного. 

– Ви працюєте в архівній установі не 
одне десятиліття. Яка ж вона, ота робо-
та історика, отой діалог із часом і понад 
часом? Мабуть, Вам удалося потримати в 
руках, простудіювати всі найцікавіші дже-
рела?

– Це дещо поверхове уявлення. Хоча 
працюю в архівній установі вже понад двоє 
десятиліть, познайомитися з усіма архівни-
ми документами навіть у Державному архіві 
Полтавської області не зміг. Це, до речі, ні-
коли й нікому не під силу. Для мене, як для 
історика-архівіста, основне – знати, де, у 
яких джерелах можна добути потрібну ін-
формацію. І не тільки в нашому архіві, а й в 
архівних установах Києва, Львова, Петербур-
га чи будь-яких інших міст. Пріоритетне зав-
дання архівної галузі – виявлення україніки 
в різних куточках світу, створення ефектив-
них і сучасних науково-пошукових систем та 
електронних баз даних. Ми ж намагаємося, у 
свою чергу, вияскравити “Полтавіку”, й така 
змога сьогодні є. Протягом століть людство 
нагромаджувало унікальні знання за багать-

ма напрямками. І було б нерозумно нехтува-
ти досвідом, набутим попередніми поколін-
нями. Ніякий Інтернет сьогодні не здатний 
замінити той величезний обсяг інформації, 
що зберігається в архівних установах. Кожна 
освічена особистість чудово розуміє, наскіль-
ки важливою є роль першоджерел у нашому 
житті. І немало людей нині готові платити 
значні кошти за будь-яку інформацію про 
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своїх пращурів. Працюючи в архіві, відчуваю, 
наскільки швидко змінюється цей світ і яке 
швидкоплинне людське буття. 

– З-під Вашого пера пішли до читача со-
тні праць. Які публікації зі свого творчого 
доробку цінуєте по-особливому, які момен-
ти в роботі стали найважливішими для ду-
ховного та професійного зростання?

– Найчастіше згадую роботу над перши-
ми серйозними проектами. Найпам’ятнішою 
для мене є участь у колективній роботі над 
енциклопедичним довідником “Полтавщина”, 
що тривала наприкінці 1980-х років. Тоді мені 
як члену редколегії доводилося збирати ма-

теріали з усієї області, постійно щось уточ-
нювати й перевіряти. Видання готувалося в 
період розпаду СРСР, і ніхто не давав гаран-
тій, навіть головний редактор Української 
Енциклопедії А. Кудрицький, що цей проект 
удасться довести до кінця. Я тоді вперше по-
бачив, як складно готувати серйозні видання, 
й відчув величезну відпо-
відальність за друкова-
не слово. Особисто для 
мене ця робота стала 
гарною школою, я по-
знайомився із багатьма 
київськими вченими й 
редакторами, полтав-
ськими дослідниками та 
краєзнавцями, стосун-
ки з якими намагаюся 
підтримувати й донині. 
Коли мені щось закида-
ють з приводу недоліків 
цього енциклопедичного 
довідника, я завжди від-
повідаю: “Якщо ви такі 
розумні, спробуйте зро-
бити краще”.  

– Ви не один рік досліджуєте націо-
нально-визвольний рух нашого краю. Чим 
для Вас особлива ця тема? Чи можете на-
звати прізвища тих полтавців, які найбіль-
ше зробили для утвердження незалежності 
України?

– Зробити це дуже складно. Таких людей 
тисячі, десятки тисяч. На моє глибоке пере-
конання, патріотів на нашій Полтавщині ніяк 
не менше, ніж у Галичині. У Західній Украї-
ні в період 1920–1930-х років активувалася й 
оприлюднювалася інформація, у нас же в цей 
час система робила все, аби знищити навіть 
згадки про національно-визвольні змагання. 

Потрібні значні зусилля істориків, кра-
єзнавців, архівних працівників, громад-
ськості, щоб змінити стійкі радянські 
стереотипи та очистити багатолітні іде-
ологічні нашарування. Полтавці брали 
активну участь у Визвольній війні під 
проводом Богдана Хмельницького, під-
тримали державницькі намагання геть-
мана Івана Мазепи, активно розбудову-
вали Українську Народну Республіку. 
З-поміж багатьох достойників вирізнив 
би передусім голову Директорії УНР 
Симона Петлюру, президента Україн-
ської Головної Визвольної Ради Кирила 
Осьмака, Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Мстислава, правника Ми-

колу Міхновського, правозахисницю Оксану 
Мешко, письменників Олеся Гончара та Пе-
тра Ротача. Нам потрібно активніше і гово-
рити, і писати про таких людей, бо радянські 
догми, на превеликий жаль, усе ще переважа-
ють у нашому хворому суспільстві.  
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– Вочевидь, історія нашого краю має ще 
багато “білих плям”… Якою ж вона є, тра-
гічною чи величною, над чим нині маємо за-
мислюватися, які важливі уроки історії ми 
ще не засвоїли?

– Малодосліджених сторінок нашого 
дня збіглого вистачає. Протягом десятиліть 
радянська історична наука була настіль-
ки заідеологізованою, що за яку б темати-
ку ми сьогодні не взялися, виникають сотні 
нез’ясованих питань, висвітлення яких вима-
гає значних інтелектуальних зусиль. Інколи 
досліджувати якусь тему навіть важко пси-
хологічно. Коли з колегами у 2008 році брав 
участь в упорядкуванні обласного тому На-
ціональної книги пам’яті (Голодомор 1932–
1933 рр.), безпосередньо відчув, наскільки 
тяжко опрацьовувати джерела цього періоду. 
За короткий час довелося “пропустити крізь 
себе” велику кількість документів, у яких ві-
дображено трагедію багатьох наших краян. 
Після кількамісячної роботи відчував не тіль-
ки фізичну втому, але й біль у серці. То як би 
там не було, опрацьовувати такі теми вкрай 
необхідно для очищення української душі й 
української нації.

В останні роки на місцевому рівні розроб-
ляється немало різних видавничих проектів, і, 
на мій погляд, один із найцікавіших та най-
масштабніших – Енциклопедія Полтавщини 
“Полтавіка”. З певністю можу твердити, що 
цей проект є надзвичайно важливим, адже 
він презентує область в Україні і світі вже на 
іншому рівні. Лише один 12 том “Полтавіки” 
увів у науковий обіг сотні нових гасел. Нікого 
не хочу образити, але скажу, що ми й самі ще 
не усвідомлюємо, наскільки багатющою є іс-

торична та духовна спадщина України і Пол-
тавщина також. 

– Тарасе Павловичу, поділіться із чи-
тачами “Рідного краю” своїми задумами, 
ідеями, планами. Про що Ви мрієте, якою 
бачите Полтаву, Полтавщину, Україну в 
майбутньому?

– Переконаний, що людина творча прире-
чена працювати постійно, незважаючи на те, 
сприятливі для цього часи чи ні. З’являється 
немало вартісних творів не завдяки системі, 
а навіть усупереч їй. Не хочу проводити ні-
яких паралелей, скажуть лишень, що в мене 
задумів достатньо, вистачило б тільки сил їх 
реалізувати. Слава Богу, працюю не сам, а в 
команді фахівців: істориків, філологів, мис-
тецтвознавців, краєзнавців. Крім роботи над 
“Полтавікою”, у цьому році плануємо значно 
доповнити “Адміністративно-територіальний 
поділ Полтавщини. 1648–2012” та видати його 
до 75-річчя створення Полтавської області, 
продовжити з однодумцями випуск періодич-
них збірників “Полтавська Петлюріана” та 
“Полтавські єпархіальні відомості”. Хочеть-
ся  сподіватися, що 2012 рік буде не гіршим, 
ніж минулий, що в нашому суспільстві наре-
шті настануть часи, коли науковці або люди 
творчі будуть поціновуватися не менше, ніж 
обліковці.

– Аби Ваші слова та Богові у вухо. 
Дякую за відвертість, за щиру розмову. 
Гордий із того, що наші творчі шляхи пе-
ретнулися, що маю щастя спілкуватися і 
співпрацювати з Вами – людиною мудрою, 
неамбітною, залюбленою у свою справу, 
таку потрібну всім нам. Бажаю здійснення 
задуманих планів у радості й при здоров’ї.

Ä³àëîãè
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Павло Стороженко

ПАМ’ЯТЬ ДВОРНЯЖКИ, АБО РОЗМОВА 
ДВОХ ДИЛЕТАНТІВ ПРО РІДНІ ВИДНОКОЛИ

В алерій ВОЛОСКОВ – почесний краєзнавець Національної спілки 
краєзнавців України, член Всеукраїнського товариства “Просві-

та” імені Т. Г. Шевченка. 
Народився 19 січня 1945 року в Полтаві. Чотири десятиліття 

пропрацював у туристсько-екскурсійній системі. Автор-розробник 
низки екскурсій Полтавою та Полтавською областю. Має численні 
дописи з краєзнавчої тематики в обласній та республіканській пері-
одиці. Видав путівник “Полтава. Сто памятных мест”, науково-ху-
дожні книги “Было дело под Полтавой”, “Полтавська битва: «до» і 
«після»”, “Останнє кохання Івана Мазепи”, “Подорож Полтавщи-
ною з монетою в руці”, “Нема пророка в краю своїм”, “Координати 
часу. Краєзнавчі етюди Полтавського краю”, “«Солдатский жре-
бий…» (1904–1905 рр.). Японський щоденник полтавця С. Я. Ма-
мая”, збірку дитячих оповідань “У дорогу для онука” та ін. 

Наша розмова стосувалася проблем регіонального (і не тільки) 
краєзнавства, старого і вічно поновлюваного гасла “Люби і знай свій 
рідний край!” і взагалі: навіщо нам усе це потрібно.

Ä³àëîãè

 – Пане Валерію, передусім я хотів би 
Вас привітати з приємною відзнакою – По-
чесною грамотою обласної ради. Щось я не 
пригадую, щоб на цьому рівні відзначили 
саме краєзнавця… І головне, як на мій по-
гляд, цілком заслужено: цьому не передувало 
“искательное” інтриганство, марнославне 
бажання бодай якоїсь слави, залаштункове 
шарудіння в напрямку… Ви просто працю-
вали, писали книжки. До речі, скільки кни-
жок Ви написали про Полтавщину, саме під 
цим кутом зору – краєзнавчим?

– Близько десяти. Але було ще багато те-
матичних розробок.

– А тепер зізнайтеся, яка у Вас освіта. 
Ви історик, географ, мистецтвознавець?

– Жодне з названих. Я за фахом іхтіолог-
рибовод. Закінчив Калінінградський  техніч-
ний інститут рибної промисловості і госпо-
дарства. Моя бабуся визначила цю професію 
простіше: “рибний доктор”. Як і належить 
дисциплінованій радянській людині, я поїхав 
за призначенням – на Камчатку. Пропрацю-
вав там два роки інспектором конвенційного 
відділу спецуправління “Камчатрибвод”…

– І не осіли? Багато наших земляків, 
поїхавши за романтикою, часто залишали-
ся на далеких окраїнах Радянського Союзу, 
приживалися…

– У мене склалося інакше. Там, на півост-
рові, у нас народилася дитина, квартири не 
було. До того ж я погано зносив море. Як за-
штормить понад п’ять балів – ставав ніякий. 
А в море доводилося ходити часто – робота… 
Вирішили з родиною повертатися на батьків-
щину.

– Мене, власне, цікавить Ваше навер-
нення до краєзнавства. З огляду на Вашу 
освіту воно досить несподіване.

– Для мене теж. Коли повернувся до Пол-
тави, я спочатку намагався влаштуватися за 
фахом. Але в “Полтаварибгоспі” вакансій 
не було. І хоч відповідні посади там займали 
хлопці без спеціальної освіти, та сиділи вони 
міцно… Не посунулись. І я знову пішов шука-
ти долі.

– І зразу в краєзнавство?

– Практично зразу. Треба було працю-
вати, заробляти на родину. Прочитав у газеті 
оголошення про набір на курси екскурсоводів 
– і пішов. Відтоді 22 роки пропрацював екс-
курсоводом, заввідділом організаційно-мето-
дичної роботи бюро подорожей та екскурсій, 
неодноразово бував директором туристичних 
поїздів… Формально такий перехід від іхтіо-
логії до краєзнавства здається несподіваним,  
та з погляду внутрішнього, душевної схиль-
ності, то, мабуть, і ні. Я ще школярем ціка-
вився історією нашого краю, його видатними 
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людьми, старими будинками, пам’ятниками… 
І ще одне: я ж навчався в старих українських 
школах – 7-й (тоді була семирічкою) і 3-й. Там 
жили традиції української інтелігентності, 
не “соромилися” говорити українською… Це 
було не ради проформи, а природно, як ди-
хання. Гадаю, що через нас проявлялися ін-
стинкти народного самозбереження.

– Ми говоримо про справу Вашого жит-
тя – краєзнавство. Але, чітко визначаю-
чись, такої науки немає. Та і як фах воно 
досить розпливчасте…

– Чим і цікаве краєзнавство, що це, так би 
мовити, синтетична наукова галузь. У ній по-
єднується й історія, й географія, і етнографія, 
й архітектура, знання про мистецтва… Етимо-
логічний словник російської мови  С. І. Оже-
гова так і визначає: “Краеведение – совокуп-
ность знаний (географических, исторических 
и т. п.) об отдельних местностях страны”. 
Хоч, з іншого боку, галузеві науковці часто 
закидають краєзнавцям дилетантизм, відсут-
ність базової (спеціалізованої) наукової під-
готовки, ігнорування наукової термінології.

– І це Вас ображає?
– Ви знаєте, аж ніяк. Краєзнавство звер-

нене до широких мас, воно “розпливається” 
по місцевості, намагаючись виділити на ній 
характерні особливості, цікавинки, до якої 
б вузької галузевої науки вони не мали сто-
сунок. Краєзнавець – це, власне, популяри-
затор сукупності знань про край, у якому ми 
живемо.

– Як Ви вважаєте, наше населення вже 
достатньо “просвічене” в краєзнавчому 
плані?

– Звичайно, ні. Хоч би тому, що воно має 
властивість постійно поновлюватися: хтось 
помирає, хтось народжується. Є ще одна 
особ ливість, притаманна нашому часу: з мо-
менту проголошення Незалежності відкри-
лися нові можливості вивчення і популяриза-
ції знань про наше місто, регіон. Прямо кажу-
чи, заборони, які боялися порушити, знесені, 
допитливому і кваліфікованому дослідникові 
відкрилося  широке поле діяльності.

– А чим же раніше живився допитливий 
ум краєзнавця?

– Він “пасся” в чітко окреслених ідео-
логічних межах. Приміром, ми розробляли 
теми для екскурсоводів за такими напрямка-
ми: “Радянська конституція – в дії”, “Аграр-
на політика партії”, “Плани партії – в життя” 
тощо. Але, окрім обридлого офіціозу, були й 
справді цікаві теми, варті уваги і праці.

– Як на Вашу думку, старі розробки і 
нині можна використовувати?

– Звичайно. Місто, його пам’ятки, архі-
тектура, видатні полтавці минулого – цього 
вже не відбереш і не переінакшиш. А от допов-
нити за рахунок нових розробок – можна. 
Наприклад, скориставшись з останніх дослі-
джень фахових істориків Віри Никанорівни 
Жук, Віктора Яковича Ревегука та інших. Хоч, 
із прикрістю хочу зазначити, екскурсоводи 
пішли якісь не зацікавлені… Зазвичай, відго-
монять перед людьми завчені простенькі тек-
сти – і все. Не “риють”, не доповнюють старі 
напрацювання. Таке собі заробітчанство…

– Щодо завчених текстів. Часто втовк-
мачуваних у суспільну свідомість упродовж 
століть.  Давно вже хотілося звернути 
увагу широкої публіки на такий етичний 
дисонанс: у Нових Санжарах, неподалік од 
в’їзду в містечко, стоїть пам’ятний знак, 
встановлений 1909 року вдячними новосан-
жарськими козаками на честь 200-ліття 
від дня перемоги Петра Першого в Пол-
тавській битві. Усе б нічого, до того ж 
пам’ятний знак – добротний, витесаний 
з граніту, увінчаний двохголовим орлом…
Тільки одна обставина мене дещо гнітить. 
Історична. Справа в тому, що 1709 року 
всі мешканці містечка – чоловіки, жінки і 
діти – були до ноги вирізані московськими 
військами, які переслідували шведів і укра-
їнських козаків-мазепинців, що потерпіли 
поразку в битві. А от їхні нащадки – вдяч-
ні. І нащадки нащадків. Березова алейка, де 
встановлено знак, впорядкована, прибрана. 
Це вже до 300-ліття Полтавської битви.

“Так що ж ми за люди такі!?” – як пате-
тично “вопіяла” одна жіночка, прикро вра-
жена нашою черговою політичною непри-
ємністю. Чим реакція нашої суспільності 
(якось не хочеться вживати слово “народ”) 
відрізняється від поведінки дворняги, яка 
навряд чи вам розповість, що сталося з її 
фізіологічними батьками, коли і як гицелі 
відтягли їх на миловарню.

Я не прихильник бездумного знесення 
пам’ятників, які лишилися нам у спадок 
від імперського чи тоталітарного минуло-
го, насторожено ставлюся до так званого 
“переписування історії” (на жаль, на зла-
мах політичної “моди” часто висівається 
кон’юнктурний бур’ян). Я, власне, за повно-
ту історії. Особливо в суспільній свідомос-
ті. Щоб вона все ж хоча б дечого навчала. Як 
би там не було: заслужено чи не заслужено, 
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але народ дожив до демократії. І тепер він, 
більшістю своєю, прийматиме історичні 
рішення. А для того, щоб приймати пра-
вильні рішення, треба знати всі граблі, на 
які народ наступав на своєму історичному 
шляху.  Де вони лежать і кому належать.

 І чи не була б повнішою історія, якби на 
тій-таки березовій алейці, неподалік від пе-
реможного знака, з’явилася стела чи камінь 
на спомин про невинно убієнних 1709 року  
новосанжарців: сотні чоловіків, жінок, ді-
тей. (Мені можуть зауважити, що з тих 
часів селище було перенесене дещо нижче по 
Ворсклі, але чи міняє це суть питання?)

– Певною мірою цей історіографічний 
“дисбаланс” виправлено. 2000 року в Нових 
Санжарах, у центрі селища, з ініціативи міс-
цевих властей і громадськості встановлена 
гранітна брила з написом: “Козакам, загиб-
лим за свою Україну в 1709 році на території 
Новосанжарського району”. Справа в тому, 
що козаки Новосанжарської сотні ще перед 
Полтавською битвою забезпечили безборон-
ний прохід запорозьким козакам, які йшли 
маршем на допомогу гетьману Мазепі. На-
певне, саме цей історичний факт і мався на 
увазі. А царева каральна акція, на жаль, за-
лишилася поза зматеріалізованою пам’яттю 
нащадків.    

Не відкрию нового, коли скажу, що істо-
рична наука і разом з нею краєзнавство давно 
стали, і залишаються нині, об’єктом маніпуля-
цій різних політичних сил. З історичного про-
цесу своєкорисливо вихоплюють фрагменти, 
ідеологічно вигідні певній політичній силі, і 
тицькають ними в личко ошелешеній публіці. 
Чому так легко читалася історія СРСР? Тому 
що вона була всуціль препарована. Дуже 
зручно для спрямлених мізків.

– …І для спрямлення мізків.

– Повернемося до згаданої вже Полтав-
ської битви. Тим більше, що вона, так би мо-
вити, наша краєзнавча “фішка”. Петро Пер-
ший в одному з листів до коменданта Келіна 
під час облоги шведами Полтави наказував: 
якщо ситуація для оборонців фортеці стане 
явно програшною, вивести “всіх чоловіків з 
міста”, а фортецю зруйнувати і спалити. Тоб-
то при знищенні фортеці мало загинути все 
цивільне населення – жінки і діти. Імперськи 
заангажовані історики забували цитувати 
слово “чоловіків”, і текст набував дещо ін-
шого смислу – як наказ вивести з міста всіх 
оборонців. Так вилучення одного слова при-
зводило, власне, до цинічного перебріхуван-

ня історії, а царя-тирана перетворювало на  
чуйного доброчинця.

– Шановний  пане  Валерію, їздячи до-
сить часто областю (побіля сіл Кірового, 
Чапаєвого і т. п.), ходячи вулицями Пол-
тави (Рози Люксембург, Карла Лібкнех-
та, Фрунзе і т. п.), я спостерігаю все той 
же незмінний радянський топонімічний 
стандарт. Я, власне, до нього призвичаївся. 
Як, напевне, й багато тисяч полтавців. А, 
як відомо, звички міняти найважче. Та все 
ж  скажіть мені як краєзнавець: яке відно-
шення мають ці люди, чиї імена закріплені 
в топоніміці, до нашого краю, до місцевого 
населення?

– Це риторичне запитання. Ви теж, на-
певне, знаєте, що жодного. 

– …Тому мене непокоїть: невже в міс-
цевих жителів, мешканців “іноземних” 
вулиць і населених пунктів, бракує само-
любства, місцевого патріотизму, щоб по-
вернутися до історичної назви? Чи на-
віть перейменувати їх на честь видатних 
предків, уродженців тих місць. У нас дуже 
мало пам’ятників так званим “простим 
людям”, добрим працівникам, майстрам  
своєї справи. Все більше начальникам, чи 
то імперської доби, чи новітнім “соиска-
телям” вічної слави… Пригадую несподі-
ване враження від перебування в Німеччи-
ні: на центральному майдані невеличкого 
міста я раптом спостеріг пам’ятник сви-
нопасу, який привіз до міста поросят – на 
продаж. Молодий хлопець був зображений 
так реалістично й водночас майстерно, 
що з нього ніби струменіла простота і без-
хитрісність сільської людини. На авто-
бані в землі Баден-Вюртемберг на узбіччі 
стоїть погруддя шляхового інженера, який 
споруджував цей відрізок траси. В іншому 
місті поставили пам’ятник учителю – 
просвітителю місцевого населення. Бачив 
пам’ятник годинникареві-винахіднику… А 
в нас? Ви можете згадати щось подібне – за 
підходом, пам’ятливістю…

– Та якось не спадає  на думку…
– Наша міська й сільська топоніміка 

нагадує аркуш паперу, на якому кожен пере-
хожий  писав, що хотів. Про яке тоді ори-
гінальне національне обличчя можна гово-
рити?

– Справді, важко. З “національним об-
личчям” боролися довго й наполегливо. При-
гадаймо масове перейменування 1944 року. 
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Здавалося: війна, нестачі, але коштів і засо-
бів цілком вистачило, щоб надзвичайно опе-
ративно зліквідувати в Україні всі назви сіл, 
містечок, вулиць тощо, які мали релігійний, 
історичний чи національний характер. Таким 
чином у топоніміці була “зачищена” історич-
на пам’ять. І це була не одноразова акція. Що, 
не дай Боже, “упустили”, поперейменовували 
пізніше.

– А тепер майже ті ж самі люди ствер-
джують, що повертати старі назви важко, 
майже неможливо, немає коштів, це викли-
че плутанину тощо. До речі, східні німці, 
як тільки впала Берлінська стіна, швидко 
повернули місту Карл-Маркс-Штадт його 
стару історичну назву – Хемніц. Може, 
звернутися до них – за методично-бюро-
кратичною допомогою? Як казав колись де-
путат російської (другої) Державної Думи 
(ще царської, на початку минулого століт-
тя) Пьотр Струве: “Мы имеем …право на 
наше национальное лицо”. Але це він про 
росіян.

– У мене складається таке враження, що 
про відновлення історичної пам’яті, врешті-
решт набуття національного обличчя ніхто по 
суті (грамотно й послідовно) не дбає. Верхи – 
через те, що не хочуть ускладнювати стосун-
ки з частиною електорату, який ще “неровно 
дышет” у бік імперського спадку й  недав-
нього комуністичного тоталітаризму. Та, до 
речі, вони й самі його колишні функціо нери. 
А звичайні громадяни (точніше – населення, 
багатьом ще треба стати громадянами) за-
йняті проблемами щоденного виживання. І 
лише декому спадає на думку, що історична 
пам’ять – це не просто сума знань, а й певний 
моральний спадок, згадка про своїх кращих, 
які щось уміли добре робити, були небайду-
жими до ближніх, а інколи – й готові віддати 
своє життя за гідне майбуття своїх нащадків. 
Власне, якщо сказати простіше: наскільки ти 
пам’ятаєш і почитаєш своїх предків, настіль-
ки ти й моральна людина. Це особливо поміт-
но простежується в історії давніх народів, які 
побудували великі держави.

– У наш час все дуже спростилося, де-
хто не пам’ятає навіть своїх дідів і  бабусь.

– Це досить прикро. Народ, який не знає 
свого минулого, не має майбутнього. Це іс-
тина, яку не раз повторювали мудреці різних 
часів і народів.

– Я не зовсім згоден, коли Ви, так би мо-
вити, ставите на одну площину байдужість 
до минулого простих громадян і верхівки. 

Все-таки суспільні верхи, так звана еліта, 
повинні виконувати й просвітницьку роль. 
Як державоутворююча верства. Заради 
того ж згаданого майбутнього. В певному 
розумінні вони теж є народною пам’яттю.  
Врешті – мають бути. А не демонструва-
ти зразки політичного пристосуванства і 
байдужості. Коли еліта ніяка, тобто не за-
ангажована в народну історію і культуру, 
то і держава ніяка. На мій погляд, приблиз-
но така, як у нас нині… 

Повернімося до наших краєзнавчих 
вид ноколів. У Кобеляцькому районі є му-
зей Мате Залка. Це “герой Громадянської 
війни”. За походженням – син єврейського 
корчмаря (народжений Бела Франкль) з Ав-
стро-Угорщини. Його діяльність справді 
мала стосунок до України, зокрема Пол-
тавщини. У 1921–1923 роках він команду-
вав загонами ВЧК, які боролися з армією 
Нестора Махна і придушували селянські 
повстання. По війні він на Полтавщині від-
почивав, писав книжки… Тепер у тому селі 
– музей його імені. І не проти я музею й зга-
даного військового діяча. Я за повноту  на-
шої історії. Чому до цього часу зацікавлена 
громадськість ніяк не може закріпити на 
рідних теренах пам’ять про політичного 
й ідеологічного опонента  Бели Франкля – 
Симона Петлюру? Спробували встанови-
ти знак на місці майбутнього пам’ятника 
– не вийшло. Набігли прихильники кому-
ністичної ідеї, спадкоємці бойових заслуг 
Бели Франкля – затюкали, засвистали, за-
гупали… Невдовзі знак “непомітно” викор-
чували. А міське врядування (під проводом 
колишнього голови) підтвердило правочин-
ність “корчування”: мовляв, не було належ-
них дозволів, документації на встановлен-
ня тощо. Це трапилося кілька років тому. 
А дозволу немає до цього часу. Це вже, влас-
не, не просто політична боротьба, а сабо-
тування, стирання історії, прагнення пере-
творити народ на безпам’ятного ідіота.

– Я спостерігав цю “протестну акцію” під 
час відкриття знака. Нею “предводительству-
вав” депутат міської ради, до речі, не місцевий 
уродженець, як і тодішній голова. Особливо 
запам’яталася  одна жінка з протестуючих: за 
55 років, неохайно вбрана, розпатлана… По-
думалося: “Мабуть, найнята”. Вона старанно 
дула в дитячу пластмасову дудку-пищалку. 
“А дудка-то нова. Не з дитинства збереглася. 
Хтось її спорядив на ідеологічну боротьбу…”
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– Звичайно, це був не стихійний про-
тест. Напевне, проплачена провокатив-
на “заварушка”. Нині такі заходи в моді. І 
їхня мета набагато серйозніша, ніж може 
здатися на перший погляд: будь-що не до-
пустити, щоб у народу були свої герої, 
з’явилися вожді. Щоб він і далі перебував 
у дезорганізованому, дезорієнтованому, 
аморфному стані. Щоб його свідомість була 
вщерть заповнена примітивним хамським 
матеріалізмом і чужими міфами. Певного 
часу таку купу населення можна легше за-
гребти до чужого державного 
двору і знову ліпити з неї, що за-
манеться. Про це красномовно 
свідчить низка судових рішень 
про позбавлення звання “Герой 
України” вже кількох історич-
них діячів. Основна мотивація: 
вони, мовляв, були небезгрішні в 
боротьбі та як політичні й вій-
ськові діячі“не подобаються” су-
сіднім державам.

Нас настільки затовкли ка-
зенним інтернаціоналізмом, що 
ми майже втратили національ-
ну свідомість. 

Може здатися дивним, але 
чітку, пряму відповідь на це пи-
тання я знайшов у російської 
“вічної революціонерки” Валерії 
Новодворської. В одному з інтерв’ю вона за-
значала, що “герой одной страны не всегда 
подходит для другой”. Немає, приміром, 
спільних героїв в Албанії і Сербії, у греків 
і турків. Навіть у Великої Британії і США 
їх немає. Що стосується Степана Банде-
ри, то “украинцы полякам и русским его не 
навязывают”. Він “сражался за украинскую 
независимость с поляками, немцами и Со-
ветским Союзом”. І взагалі: “портрет Сте-
пана Бандеры висит над моим письменным 
столом”.

Навряд чи Мате Залка “підійшов” би як 
місцевий герой для “крестьян Тамбовщины”. 
Ще раніше, до прибуття в Україну, він ко-
мандував полком, сформованим із військо-
вополонених угорців, і брав участь у при-
душенні селянських заворушень у цій росій-
ській губернії. Як підкреслюють російські 
дослідники, робили це угорці з надзвичай-
ною жорстокістю. Хоч, із більшовицького 
погляду, було за що: російські селяни, як і 
українські, не хотіли віддавати задарма 
своє потом і кров’ю нажите добро. Запропо-
новану навзаєм велику ідею комунізму вони 
вважали платою нерівноцінною.

– Просто дивно, як перетинаються пол-
тавське краєзнавство і сибірське. Навіть, так 
би мовити, об’єднані одним більшовицьким 
героєм… 

Взагалі нині відкрилися надзвичайно ши-
рокі можливості для дослідників, краєзнав-
ців-ентузіастів. Доступ до архівів, Інтернет… 
Але за даними, сухими фактами головне – не 
прогледіти суті нашої справи: пристрасної 
зацікавленості в добрій долі народу, любові 
до нього. Нам не треба ні до кого пристосо-
вуватися, тертися об чужий чобіт. Можливо, 

ми не найкращі у світі, але наближаємося до 
цього. Я переконаний. У нашій історії були 
величні моменти, якими можна пишатися, і 
були прикрі поразки. І справа мого життя – 
краєзнавство – це, власне, форма просвітни-
цтва. Я люблю допитливих людей, які можуть 
чогось не знати, але за природою своєю, за 
досвідом свого життя прагнуть довідатися, 
відкрити для себе щось нове, цікаве. Особливо 
про свій народ, край, у якому жили предки… 
І я, скажу відверто, не люблю тупих, агресив-
них людей, невігласів, вороже налаштованих 
до будь-якого знання, яке не вміщується у ву-
зенькі рамки їхньої уяви чи компетентності. 
Таких у нас теж ще багато.

– Яку зі своїх книжок Ви вважаєте най-
більш вдалою і, так би мовити, затребува-
ною?

– Книжку, яку я написав для онука, йому 
на життєву дорогу – “Притчі і оповідання”. 
Він її прочитав і дав схвальну рецензію.

– Пане Валерію, дякую Вам за розмову 
з дилетантом, який теж не має профільної 
історичної освіти, і перепрошую за можли-
ву поверховість моїх суджень і оцінок.
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Віктор Ревегук,  Надія Кочерга

СПРАВА МИРГОРОДСЬКИХ “ОБРАЖЕНИХ” 
(липень 1929 – лютий 1930 рр.)

У      середині 1920-х років партійне керівни-
цтво СРСР відповідно до своїх програмо-

вих засад узяло курс на перехід від “коопера-
тивного соціалізму” до суспільної колективі-
зації сільського господарства. Він співпав у 
часі з початком форсованої індустріалізації 
країни, яка потребувала величезних фінан-
сових затрат для збільшення імпорту машин 
та промислового обладнання. Найбільшим 
джерелом надходження іноземної валюти 
був експорт, крім лісу і золота, сільськогос-
подарської продукції. Тому основним “спон-
сором” соціалістичної індустріалізації мало 
стати село. Звідси – свідомо занижені дер-
жавні заготівельні ціни на хліб, які у 5–7 ра-
зів були нижчі від ринкових, і завищені – на 
промислові товари. Зважаючи на масовий 
опір селянства дискримінаційній політиці ра-
дянської влади, правлячий режим удався до 
позаекономічних методів вилучення хліба: 
індивідуального оподаткування, подвірних 
обшуків, непосильних штрафів, розпродажу 
майна боржників, котрі не виконували планів 
хлібоздачі, тощо. Всі ці заходи переслідували 
одну мету: позбавити селян засобів виробни-
цтва і загнати їх до колгоспів, перетворивши в 
такий спосіб вільних виробників на найманих 
робітників.

Курс на пролетаризацію села не міг не ви-
кликати опору, переважно стихійного, який 
охопив усі верстви селянства, включаючи 
молодь, що зростала і виховувалася вже за 
радянських часів. З’явилися численні проти-
більшовицькі підпільні організації, що більше 
нагадували групи однодумців – противників 
насильницької колективізації. Одні з них (та-
ких була меншість) удавалися до саботажу й 
терористичних актів проти провідників ра-
дянської влади, інші – тільки шукали шляхи 
боротьби з комуністичним режимом. Через 
свою розпорошеність вони не становили сер-

йозної небезпеки для радянської влади, але 
виражали антикомуністичні настрої пере-
важної більшості українського селянства. 
Одна з таких груп склалася в селі Довгалівці 
на Миргородщині. Після арешту опозиційних 
до більшовицького режиму довгалівських 
селян лубенські чекісти об’єднали їх у кри-
мінальну справу “Ображених”. Її існування 
частково розкрите в статті Ю. Борщенко, 
проте висвітлене загально в аспекті боротьби 
органів ДПУ з Українською автокефальною 
православною церквою (УАПЦ) на Полтав-
щині [2, с. 101–107].

Судячи з матеріалів слідства, думка про 
створення в Довгалівці антирадянської гру-
пи виникла серед фігурантів справи навесні 
1928 р., але реалізовувати її розпочали лише 
влітку 1929 р., коли було запроваджене інди-
відуальне оподаткування селян, розпочалася 
форсована колективізація і пов’язана з нею 
“ліквідація куркульства як класу”. На думку 
чекістів, ініціатором її створення були Яків 
Федоренко, Захар Стешенко і Степан Гайда-
ренко.

Я. Федоренко народився 1908 р. в селі 
Дов галівці Миргородського повіту в сім’ї 
селянина середнього достатку, яка тяжкою 
працею в період непу нажила певні статки, 
але в рік “великого перелому” місцева влада 
оголосила главу родини куркулем і позбави-
ла його виборчих прав, а 1929 р. за невико-
нання плану хлібозаготівель продала частину 
майна. Навчався Я. Федоренко в Хомутець-
кій семирічній школі, якою завідував україн-
ський патріот Василь Трохимович Марченко. 
За словами Я. Федоренка, той учив дітей ро-
зумінню, що вони є українці і повинні “пере-
йматися любов’ю до свого рідного україн-
ського люду”. Юність Я. Федоренка припала 
на час, коли вже згорталася політика украї-
нізації (дерусифікації) і посилилося гоніння 
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на будь-які прояви українського національ-
ного життя. Глибоке обурення селян викли-
кала заборона декламувати в сільбуді (так 
тоді називалися сільські клуби. – Авт.) тво-
ри Т. Шевченка. “Це ще ширше, – говорив на 
слідстві Я. Федоренко, – посилювало в мене 
любов до української нації, до української 
культури і посилювало злобу до керівників 
органів влади, зокрема у нашому селі” [4. – 
Т. 1. – Арк. 18–19].

Великий вплив на формування патріотич-
них переконань Я. Федоренка мала УАПЦ, 
яка відкрилася в Довгалівці 1925 р. Її насто-
ятель Никифор Базилевич закликав жите-
лів села об’єднуватися навколо української 
церкви – національної церкви українського 
народу. Я. Федоренко, як і багато інших його 
односельців, став її палким прихильником, 
позаяк “бачив у автокефальному русі шлях 
до національного розвитку українського на-
роду”.

З. Стешенко народився 1904 р. також у 
Довгалівці в селянській родині, яка за радян-
ськими мірками вважалася середняцькою (до 
революції 1917 р. його батько мав 8,5 дес. зем-
лі, а 1929 р. – 7,1 дес.). Патріотичні почуття 
З. Стешенка почали складатися під час на-
вчання в місцевій семирічці під впливом учи-
теля історії Івана Гавриловича Бойка й оста-
точно сформувалися в Хомутецькій агроно-
мічній професійній школі, де курс україно-
знавства вела Надія Олександрівна Матухно. 
З. Стешенко не був щиро віруючим, але став 
прихильником УАПЦ, священики якої навча-
ли, що “всім українцям потрібно об’єднатися 
навколо автокефальної церкви, щоб домогти-
ся кращого життя і поліпшити свій добробут” 
[4.– Т. 1.– Арк. 33]. Похитнути патріотичні 
переконання З. Стешенка не змогла навіть 
служба в Червоній армії, де він став молод-
шим командиром.

С. Гайдаренко був найстаршим серед 
ініціаторів створення опозиційної до біль-
шовицького режиму групи. Він народився 
1902 р. теж у Довгалівці. Початкову освіту 
здобув у рідному селі, навчання продовжив 
у вищій початковій школі в Миргороді, піс-
ля чого вступив до Хомутецької агрономіч-
ної профшколи, але не закінчив її. На вимогу 
батька, якому потрібна була допомога у ве-
денні господарства, навчання довелося зали-
шити.

Українським патріотом С. Гайдаренко 
став 1917 р., коли школи почали переходити 
на навчання українською і він познайомив-
ся з працями М. Грушевського, Б. Грінченка, 

Г. Коваленка, М. Старицької-Черняхівської, 
з яких уперше пізнав історію України. Визна-
чальний вплив на формування його світогляд-
них позицій і патріотичних переконань мали 
вчителі української мови та літератури Ольга 
Семенівна Оверко, Ганна Іванівна Березовець 
та вчитель історії Яків Матвієнко.

1918 р. батько С. Гайдаренка Герасим по-
вернувся з австрійського полону, де в таборах 
для військовополонених-українців велася ак-
тивна державницька пропаганда, діяла табір-
на “Просвіта” та проводився запис до легіону 
Українських Січових Стрільців. Із собою він 
привіз близько двох десятків книжок з історії 
України та українського визвольного руху, із 
змістом яких С. Гайдаренко таємно знайомив 
односельців. Особливою популярністю ко-
ристувалася видрукувана 1918 р. невеличка 
за обсягом “Історія України” Грицька Кова-
ленка.

1923 р. на Миргородщині розпочався 
широкий автокефальний церковний рух. У 
Миргороді першою автокефальною стала 
Воскресенська церква, а її першим священи-
ком – отець Симон Явтушенко. Наступного 
року в Довгалівці сформувалася ініціативна 
група з утворення УАПЦ, яку очолив Мико-
ла Петрович Сакало з Миргорода. Ідею авто-
кефалії підтримало близько 50 осіб. С. Гай-
даренко очолив громадську церковну раду 
і став регентом церковного хору, але, крім 
релігійних, вивчав із хористами й українські 
патріотичні (за чекістською термінологією – 
шовіністичні) пісні, цитував напам’ять поезії 
Т. Шевченка. У січні 1925 р. в користування 
віруючих була передана Довгалівська церква. 
На її відкриття з Миргорода приїхали знані 
ініціатори автокефального руху на Мирго-
родщині вчитель Олексій Кийченко, Никифор 
Базилевич та Панас Лахно. Першим священи-
ком Дов галівської автокефальної церкви був 
Олексій Кийченко з Миргорода, за ним – Ле-
онід Соколович, також із Миргорода, Данило 
Полонський із Чорнух, лікар Григорій Били-
ченко, а з кінця 1927 р. – Панас Лахно з Вели-
ких Сорочинець.

Важливу роль у зміцненні автокефально-
го руху на Миргородщині відіграли В. Чехів-
ський та єпископи Харківський О. Ярещенко і 
Лубенський Й. Олексіюк, які 1925 р. приїзди-
ли до Миргорода на святкування 2-ї річниці 
відкриття Воскресенської церкви УАПЦ. Усі 
вони були щиро відданими українській справі 
й у своїх проповідях, які поміж інших вірую-
чих слухав і С. Гайдаренко, закликали краян 
об’єднуватися навколо української церкви 

Còîð³íêè ³ñòîð³¿



200
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

– єдиної легально діючої установи, яка ще 
залишалася після погромів більшовиками 
українських політичних партій і громадських 
організацій. У березні 1927 р. в Довгалівку 
приїздив і один із провідників автокефально-
го руху на Миргородщині колишній учитель, 
а з 1925 р. священик УАПЦ Василь Івко.

Учитель, а згодом священик УАПЦ Панас 
Петрович Лахно народився 1877 р. у замож-
ній селянській родині, навчався в Полтавській 
духовній семінарії, захоплювався поезіями 
Т. Шевченка і був знайомий із С. Петлюрою, 
котрий зіграв визначальну роль у формуванні 
його патріотичних переконань. За україно-
фільство П. Лахно був виключений із семіна-
рії, але екстерном склав екзамени на вчителя 
і з 1905 р. працював у Зубівській церковно-
приходській школі, одночасно виконуючи 
обов’язки дяка в місцевій церкві. Разом із се-
лянами він співав українських пісень і ставив 
аматорські спектаклі українських драматур-
гів-класиків, а також пропагував літературу 
українських письменників, яку брав у Полтаві 
в присяжного повіреного (адвоката) Миколи 
Дмитрієва, що з ним був у дружніх стосунках.

М. Дмитрієв народився 1867 р. у Харкові 
в сім’ї дрібного російського урядовця. Ще на-
вчаючись у Харківському університеті, роз-
почав свій шлях подвижника українського 
національно-культурного відродження. Піс-
ля закінчення університету деякий час пра-
цював у Сумах, а з 1894 р. – у Полтаві, де став 
помітною фігурою серед української інтелі-
генції. Разом з іншими українськими куль-
турними діячами їздив 1905 р. до Петербургу 
на прийом до прем’єр-міністра Вітте відстою-
вати права українців на своє друковане слово.

Найбільшою заслугою М. Дмитрієва та 
його однодумців Панаса Мирного, Григорія 
Марковича, Грицька Коваленка, Олександра 
Русова стало заснування в Полтаві одного з 
перших у підросійській Україні україномов-
ного часопису, який мав символічну назву 
“Рідний край”. Видавався він значною мірою 
за кошти М. Дмитрієва, відомого адвоката, 
котрий мав певні статки. І саме в “Рідному 
краї” розкрився талант Дмитрієва-публіцис-
та. Особливо його хвилювали питання розви-
тку української культури, її вплив на форму-
вання національної свідомості полтавців [2, 
с. 225].

У період Російської революції 1905–
1907 рр. П. Лахно був одним з ініціаторів 
створення “Крестьянских союзов” на Мир-
городщині, за що зазнавав переслідувань із 
боку царської охранки. Як піднаглядного по-

ліції, П. Лахна перевели вчителювати до села 
Омельники Кременчуцького повіту, але і там 
він не полишав української справи. 1909 р. 
П. Лахно вступив на Богословські курси при 
Полтавській духовній семінарії, після закін-
чення яких був рукоположений у сан свяще-
ника й одержав направлення нести службу 
Божу в одній із церков Роменського повіту. 
З 1915 р. працював священиком у Хітцях Га-
дяцького повіту, де організував аматорський 
співочий гурток і сільське споживче товари-
ство та став його головою правління.

Відразу ж після повалення царського са-
модержавства в 1917 р. П. Лахно перейшов 
на українську мову богослужіння. Коли ж 
постала Українська Центральна Рада, на Га-
дяцькому повітовому з’їзді рад його разом з 
Оніпком із Рашівки обрали її членом, але на 
зібраннях Центральної Ради був лише декіль-
ка разів, позаяк виконував пастирські і гро-
мадські обов’язки, яких у нього було чимало: 
очолював революційний комітет у Красній 
Луці, був організатором селянських спілок 
і заступником голови Гадяцької повітової 
ради робітничих, селянських і солдатських 
депутатів.

Після розгону німцями 29 квітня 1918 р. 
Української Центральної Ради і приходу до 
влади гетьмана П. Скоропадського П. Лахно 
деякий час очолював Гадяцьку повітову Се-
лянську спілку. Він організував поїздку деле-
гатів на Український Селянський з’їзд у Київ 
(8–10 травня 1918 р.), але частина з них була 
заарештована по дорозі гетьманською вар-
тою і туди не потрапила. П. Лахно був також 
учасником 2-го Всеукраїнського Селянсько-
го з’їзду, який відбувся в кінці травня 1918 р. в 
нелегальних умовах у Голосіївському лісі під 
Києвом. Після повернення до Гадяча чоловік 
провів у лісі повітові селянські збори, на яких 
делегати прийняли рішення розпочати ство-
рення повстанських загонів для боротьби з 
Гетьманщиною. 

Одночасно від духовенства Гадяцького 
повіту П. Лахна було обрано делегатом Все-
українського православного церковного со-
бору. За антигетьманську діяльність він був 
заарештований і три місяці перебував у тюрмі, 
проте суду не дочекався, бо до влади в Україні 
в кінці 1918 р. прийшла Директорія УНР. Під 
час Денікінщини за звинуваченням у більшо-
визмі знову був заарештований і ув’язнений 
у Полтаві. Коли ж на Полтавщині остаточно 
утвердилася більшовицька диктатура, працю-
вав у системі споживчої кооперації, не поли-
шаючи разом із тим і пастирських обов’язків. 
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На Всеукраїнському соборі УАПЦ (14–30 
жовтня 1921 р.) П. Лахно не був і до автоке-
фалії приєднався 1922 р., коли службу Божу 
відбував у Пришибі Шишацького району [4. – 
Т. 1. – Арк. 76–79]. Того ж року його пере-
вели до Малих Сорочинець, а 1925-го – до 
Котельви, де за короткий час він організу-
вав одну з найбільших на Полтавщині громад 
УАПЦ. 1929 р. П. Лахно виконував пастир-
ські обов’язки в Троїцькій церкві Миргорода. 
Його палкі промови з церковного амвону, в 
яких ішлося про славне минуле України, кня-
жі часи, запорожців, звучали вірші Шевченка, 
сприяли надзвичайній популярності не лише 
серед віруючих, а й поміж пересічних мир-
городців. Саме цього пристрасного оратора 
чекісти вважали ідейним натхненником “Об-
ражених”. В одній із проповідей, виголошеній 
під час панахиди в річницю смерті Кобзаря, 
він говорив: “Любі брати і сестри, українці! Чи 
є зараз між нами більш щира, більш дорога, 
більш близька для нас душа, як душа великого 
сина України – Тараса Григоровича Шевчен-
ка, що, віримо, невидимо присутня між нами, 
що за неї тепер молимося в роковини його 
смерті? Від цієї душі, як від батька рідного, 
кожен із нас бажає мати найкращу науку лю-
бові до свого рідного народу,  найбільшу під-
тримку й утіху у своєму житті. На цій душі, на 
її переконаннях, мріях і стражданнях кожний 
з нас (може – Авт.) випробувати себе самого, 
наскільки він є дійсно свідомий, щирий укра-
їнець, наскільки він достойний вважати себе 
дійсним сином України” [4. – Т. 1. – Арк. 7].

В автокефальному русі довгалівські па-
тріоти бачили шлях до національного відро-
дження України. Вони добре розуміли, що 
збудувати Українську державу можна лише з 
допомогою української церкви. Члени таєм-
ного гуртка намагалися залучити до УАПЦ 
якомога більше селян, особливо молоді, де 
вони виховувалися б у патріотичному дусі. 
Так, Я. Федоренко переконував односельців, 
що Україна пригнічена більшовицьким режи-
мом, Росія забирає в неї природні багатства, 
а тому нам потрібно об’єднатися і “шукати 
шляхів, щоб визволити Україну з-під Москов-
щини і створити свою національну державу”. 
Найбільш радикальним у своїх переконаннях 
був С. Гайдаренко. В індивідуальних бесідах 
він закликав селян вступати до таємної ор-
ганізації, щоб “визволити Україну з-під мос-
ковської влади, кацапів і жидів” [4. – Т. 1. – 
Арк. 65]. Його агітація знаходила благодатний 
ґрунт серед жителів Довгалівки. Я. Матвієнко 
вважався активним прибічником радянської 

влади, підтримував усі її заходи, в тому числі 
і зрівняльний перерозподіл землі. На початку 
1920-х років одержав від неї 7 десятин землі, 
а тому вважався міцним середняком, вчасно 
сплачував державні податки і місцеві збори. 
Але 1929 р. в результаті індивідуального опо-
даткування він мав додатково здати державі 
30 пудів хліба, що було для нього непосильно, 
і тому здав лише 14 пудів. Тож місцева влада в 
особі голови сільської ради Михайла Гасенка 
в рахунок погашення заборгованості прода-
ла його корову і сарай, фактично розоривши 
господарство Я. Матвієнка.

До числа “ображених” лубенські чекісти 
віднесли і Михайла Іваненка. Його батько до 
революції 1917 р. вважався заможним селя-
нином, але після більшовицьких експеримен-
тів над селянством утратив землю  і нажите 
майно. Проте в період непу тяжкою працею 
знову “вибився в люди”. Разом із двома бра-
тами М. Іваненко збудував паровий млин, а 
тому – став куркулем і був позбавлений ви-
борчих прав.

Члени довгалівської антирадянської гру-
пи намагалися залучити до неї жителів навко-
лишніх сіл. Зокрема, Я. Федоренко зізнався 
про її існування М. Іваненку з Малих Соро-
чинець і знайшов у ньому свого однодумця. 
М. Іваненко сказав, що така антирадянська 
організація має бути створена і в їхньому 
селі, але зрештою пристав до вже існуючої в 
Довгалівці. Загалом до справи “Ображених” 
чекісти притягнули 14 осіб, у тому числі двох 
священиків УАПЦ П. Лахна та В. Івка, які 
жодного відношення до організації не мали. 
Вся їхня вина полягала в тому, що вірили в 
Бога й були священиками української церкви 
– останнього прихистку українського духу.

Довгалівські однодумці обговорювали 
між собою злободенні питання суспільно-
політичного життя, утиски УАПЦ і наругу 
над людьми під час здійснення суцільної ко-
лективізації сільського господарства. Таєм-
но читали заборонені радянською цензурою 
книжки, зокрема видану 1918 р. популярну 
“Історію України” Г. Коваленка. Піддавшись 
на розв’язану в СРСР мілітаристську істерію, 
вони вважали, що війна з капіталістичними 
країнами неминуча і в разі її виникнення спо-
дівалися організовувати повстання проти ко-
муністичного режиму.

Велику роль у пробудженні національної
свідомості селян відіграли виступи кобзарів, 
які гастролювали селами Миргородщини. 
Остан ній такий виступ відбувся влітку 1929 р. 
у Довгалівському сільбуді (сільському будинку).

Còîð³íêè ³ñòîð³¿



202
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Довгалівські підпільники в повному скла-
ді провели лише одне зібрання в серпні 1929 р. 
у садку З. Стешенка. Обговорювали питання, 
як зв’язатися з більш численною антирадян-
ською організацією, щоб одержати від неї ін-
струкції щодо форм і методів боротьби з біль-
шовизмом, літературу і зброю. Я. Федоренко 
шукав зв’язків із миргородським підпіллям, 
чутки про існування якого доходили до Дов-
галівки. Разом із М. Іваненком вони двічі 
ходили до міста, але безрезультатно. Черво-
ноармієць І. Мартиненко повідомив Я. Федо-
ренка, що подібна підпільна організація існує 
в Зубівці і ставить собі за мету боротися за 
створення самостійної Української держави. 
Ще більша антирадянська організація діяла в 
Немировичах (Великих Сорочинцях), але на-
весні 1929 р. обидві вони вже були розгром-
лені чекістами Лубенського ДПУ [1. – Т. 3. – 
Арк. 521].

Я. Федоренко і Я. Матвієнко підробили 
ключ до Довгалівської сільської ради і викра-
ли звідти чотири незаповнені книжки членів 
Комітетів незаможних селян, печатку і штам-
пи, з допомогою яких виготовили декілька 
бланків документів. З якою метою вони це 
зробили, – достеменно невідомо. Крім того, 
вони вчинили єдиний терористичний акт, 
який, проте, не додав їм авторитету серед 
односельців: отруїли корову Єлизавети Бон-
даренко, яку вона придбала під час торгів у 
розкуркуленого Вакули Федоренка – батька 
Якова Федоренка [4. – Т. 2. – Арк. 150].

Довгалівських підпільників чекісти за-
арештували в серпні 1929 р. Під час обшуків 
у Я. Матвієнка в стрісі повітки знайшли обріз 
гвинтівки, декілька набоїв, ствол гвинтівки і 
шаблю, у 22-річного І. Деркача – патріотич-
ні (“шовіністичного змісту”) вірші, написані 
ним протягом 1927 р. у Малих Сорочинцях. 
Перший із них не мав назви, але містив під-
пис “19.03.27 р. Ваня” (“Ой, поїхав у Москів-
щину...”).

Інший вірш мав назву “Пісня” і дату на-
писання – 10 травня 1927 р.:

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі.
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі.
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити, і вмерти з тобою.

І рідні знамена в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою.

Український Національний Гімн І. Дер-
кач подавав у власній інтерпретації. Зокрема, 
після слів “і покажем, що ми, браття, козаць-
кого роду” він продовжував:

Наливайко і Павлюк,
І Тарас Трясило
Із могили кличуть нас
На святеє діло.
І згадаєм славну честь
Лицарства, козацтва,
Щоб не втратить марно нам
Свойого юнацтва.
Ой, Богдане, Богдане!
Славний наш гетьмане!
Навіщо віддав Україну
Москалям поганим.
Щоб вернути її честь,
Ляжем головами.
Назвемося України
Вірними синами.

Один із віршів не мав ані назви, ні дати на-
писання:

Ранок, ранок! Час світання…
О, який прекрасний час!
Криком щастя і страждання
Україна кличе нас.
Голос страдниці лунає!
Голос матері, сини.
Під корогви нас скликає
Стати в грізні буруни.
Тіні прадідів блукають,
Тіні ходять по землі,
Нам корогви розгортають,
Нам дають свої шаблі.
Швидко дзвони в Україні
Залунають, загудуть…
Швидко нас великі тіні
Під стягами поведуть.
Час горіння… час світання.
О, який прекрасний час!
Криком щастя і страждання
Україна кличе нас.

Останній із вилучених чекістами віршів 
І. Деркача також не мав назви, але мав дату – 
19 вересня 1927 р.:

Як прекрасна царівна у казці старій,
Заворожена відьмою злою,
Спить нетлінная роки в могилі сирій
І нетлінною сяє красою.
Так і ти, Україно, лежиш у труні
І заклята навік і забута.
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І за щось без жалю у кайдани страшні
Закула тебе мачуха люта.
Але явиться лицар колись молодий,
Вирве з рук тебе мачухи злої.
І тебе поведе він у день золотий,
Як царівну для долі ясної 
                                        [4. – Т. 2. – Арк. 3–5].

Справу довгалівських “Ображених” вів 
уповноважений Лубенського окружного від-
ділення ДПУ Готовцев, він же попередньо ви-
значив і міру покарання. Звинувачення було 
стандартним – контрреволюційна діяльність. 
Священиків УАПЦ П. Лахна і В. Івка, не-
причетних до “невдоволених”, звинуватили 
в тому, що вони з церковного амвону висту-
пали перед прихожанами з “шовіністичними 
проповідями”, втягували молодь до УАПЦ і 
вивчали з нею “українські шовіністичні пісні”, 
а В. Івко ще й давав юнакам і дівчатам читати 
заборонені комуністичним режимом книжки, 
включаючи й з історії України. Незважаючи 
на те, що слідчі не мали переконливих доказів 
“контрреволюційної діяльності” заарештова-
них, вони вимагали розстрілу І0 із 11 затри-
маних. 

Особлива нарада при колегії ДПУ УСРР 
(позасудовий орган, який поєднував у собі 
прокурора, адвоката, суддю і ката) на засі-
данні 15 лютого 1930 р. смертний вирок вине-
сла С. Гайдаренку і Я. Федоренку, по 10 років 
ув’язнення в концтаборах одержали П. Лах-
но, В. Івко, І. Стешенко, Я. Матвієнко, І. Кри-
воручко, 7 років – В. Нечипоренко, 6 років – 
М. Іваненко, 4 роки – А. Федоренко. Свої 5 
років отримав і поет-початківець Іван Деркач 
[4. – Т. 2. – Арк. 153]. Більшість із них судили 
не за конкретні протиправні дії, а за прагнен-
ня відстояти свої національні і людські права, 
за любов до України. У переддень голодомо-
ру 1932–1933 рр. більшовицький режим діяв 
на випередження.

На жаль, на цьому справа “Ображених” 
не завершилася. Слідчі лубенського ДПУ “ви-
явили” нових її членів: голову церковної ради 
УАПЦ села Довгалівки Г. Гайдаренка та чле-

нів цієї ж ради Г. Матвієнка і З. Юрченка. Їх 
заарештували 9 грудня 1929 р. і звинуватили 
в тому, що, будучи за своїми переконаннями 
послідовними шовіністами, вбачають у авто-
кефалії шлях, який має врятувати Україну від 
“чужоземного ярма”. Та ж сама Особлива на-
рада при колегії ДПУ УСРР своїм рішенням 
від 2 березня 1930 р. засудила Г. Гайдаренка 
на три роки концтаборів, Г. Матвієнка – на 
три роки заслання в північні райони СРСР, а 
З. Юрченка звільнили з-під варти [1; 4]. Цей 
вирок був ще одним  із кроків  до остаточ-
ного знищення національної за своїм духом 
УАПЦ.

Література
1. Архів управління СБУ у Полтавській облас-

ті – Спр. 16318 – С.
2. Борщенко, Ю. Репресії проти УАПЦ на 

Полтавщині (кінець 20-х – початок 30-х років ХХ 
століття [Текст] / Юлія Борщенко // Історія  ре-
лігій в Україні. Науковий щорічник. 2004 рік. Кн. 1.
 – Львів: “Логос”, 2004.

3. Ревегук, В. Полтавщина в переддень Укра-
їнської революції (1900–1916) [Текст] / Віктор Ре-
вегук. – Полтава: ПП Шевченко Р. В., 2010.

4. Центральний архів  служби безпеки Украї-
ни. – Спр. 75689 – ФП.

Còîð³íêè ³ñòîð³¿



204
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Анатолій Чернов

ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ 
Невже ж умру за те, що так бажав знайти
В гармидері життя джерело правди чисте?
За те, що ніжно так і щиро я кохав?
За те, що правді тій довічно я віддав
І сили, й щастя особисте?

П. Капельгородський,  “Остання ніч”

В ідомий учений, громадський і політичний 
діяч української діаспори Микола Степа-

ненко у своїх споминах зазначає: “…студен-
том <…> я мешкав на Хрестовоздвиженській 
вулиці. По сусідству був 
дім репресованого керів-
ника літературного гуртка 
при Центральній Науковій 
бібліотеці Пилипа Капель-
городського. Дім стояв над 
урвищем, що кінчалося Но-
вопроложенною (Шолом-
Алейхема) вулицею” [18, 
с. 123]. Письменник україн-
ської діаспори Олекса Ізар-
ський (Мальченко) в романі 
“Полтава” також згадує са-
дибу Капельгородського на 
Хрестовоздвиженській ву-
лиці – “з квітниками перед 
верандою і щільним парка-
ном від вулиці” [10, с. 239].

Пилип Йосипович Ка-
пельгородський, україн-
ський поет, прозаїк, пу-
бліцист, народився 14 (27) 
листопада 1882 року в селі 
Городище на Сумщині в 
сім’ї колишнього кріпака, а згодом “вільно-
го” безземельного селянина-батрака. Батько 
робив по наймах за харчі та одяг. Одружився 
також із біднячкою. У сім’ї було одинадця-
теро дітей. “Бувало, – згадував пізніше пись-
менник, – батько й мати покладуть окраєць 
хліба, поставлять миску вареної картоплі та 
відро води, а самі – до пана та до куркулів, 
за п’ятий чи шостий сніп. До пізнього вечора 

гнуть спину, а в серці колючка: як там діти…” 
[12, с. 93–94].

Ще в земській школі місцевий священик 
напророчив, що з допитливого хлопчини буде 

колись великий “світиль-
ник церковний”. Пилипка 
віддали казенним коштом 
до Роменського духовно-
го училища. Про жахливий 
режим і гнітючу атмосферу 
навчання в бурсі, а потім і в 
семінарії Капельгородський 
згадує в “Записках семіна-
риста”. І все ж йому напро-
чуд легко давалася наука і 
в школі, і в бурсі. В училищі 
він знайомиться з класика-
ми російської літератури 
О. Пушкіним, М. Лермон-
товим, читає М. Гоголя. Тут 
він пізнав красу і міць Шев-
ченківського генія. Книги 
відкрили йому браму у світ 
життєвої правди, у світ пре-
красного, не дали загруз-
нути в болоті попівщини та 
єзуїтства. Саме в Ромнах 
Капельгородський почав пи-

сати вірші, навіть створив свою першу поему 
“Степан Остряниця”. Але він не зміг змири-
тися з гнітючою атмосферою, яка панувала 
в училищі, за бунтівний характер не раз по-
трапляв у карцер, а невдовзі був виключений 
з бурси.

За наполяганням батьків Пилип складає 
екстерном екзамени в Полтавську духовну 
семінарію. Семінаристом вступає в нелегаль-

П. Й. Капельгородський (1882–1938), 
письменник, журналіст, 

громадський діяч
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ну українську громаду, яка була організована 
Симоном Петлюрою. 1901 р. С. Петлюра за-
лучає П. Капельгородського до Революцій-
ної Української партії [6, с. 62]. У семінарії 
Капельгородський веде активну громадську 
діяльність: разом із товаришами засновує 
рукописний журнал “Розсвіт”, організовує 
семінарський хор і гурток з літературно-на-
укових питань. Із 4-го курсу семінарії чи-
тає лекції в недільних школах для дорослих. 
1902 р. в семінарії виникає так званий “семі-
нарський бунт”. Семінаристи вимагали вве-
дення до навчальних програм предметів укра-
їнознавства, більш демократичного режиму 
в навчальному закладі тощо. Ці вимоги були 
сформульовані в спеціальній петиції, яку під-
писали близько 200 осіб. Вони взяли активну 
участь у селянських виступах, які прокотили-
ся Полтавщиною 1902 р. Після придушення 
цих виступів, жандармерія порушила кри-
мінальну справу проти “підмовників”, серед 
яких був і П. Капельгородський. Його виклю-
чили з семінарії і заарештували. Під час обшу-
ку на квартирі хлопця поліція знайшла, крім 
забороненого “Кобзаря”, його щоденник із 
“жахливою” цитатою: “Росія – це деспотизм 
і тиранія, якої ще світ не знав. Це темна, як 
ніч, холодна, мов кам’яний мур, і безжалісна, 
прикрита зовнішньою доброзичливістю сила, 
що зазіхає на всі краї. Росія – це найтяжче 
рабство, це невблаганна жорстокість і лукав-
ство” [19]. Хоч наведені слова – оцінка імперії 
французького філософа Ф. Аріеля, Капель-
гордського це не врятувало. Пізніше, в тра-
гічному для письменника 1938 р., на допиті в 
НКВС він свідчив, що разом із Петлюрою був 
виключений із семінарії за “націоналістичну 
діяльність”.

Після арешту Капельгородського було 
направлено в с. Городище під нагляд полі-
ції. На Сумщині він учителює, але незабаром 
нелегально повертається на Полтавщину, 
вчителює на Лубенщині, займається револю-
ційною діяльністю. Знову потрапляє під на-
гляд поліції і, рятуючись від переслідування, 
1904 р. переїжджає на Кубань.

На Кубані в м. Успенську створює 2-клас-
не училище споживчої кооперації і стає його 
першим директором. Згодом училище ро-
биться центром революційної боротьби, де 
збирається місцева прогресивна інтелігенція. 
Тут зберігається нелегальна література, гек-
тограф, на якому друкуються відозви, рево-
люційні вірші, а ще приховано динаміт, бомби 
на випадок нападу чорносотенців.

16 квітня 1909 р. П. Капельгородсько-
го заарештовують разом із соратниками й 
ув’язнюють в Армавірську тюрму. Причиною 
арешту була не тільки його активна участь у 
революційній боротьбі, але й літературна ді-
яльність. Ще 1905 р. його ранні поезії ввійшли 
в збірку початківців “Перша ластівка”. У Пе-
тербурзькому журналі “Вільна Україна” Ка-
пельгородський опублікував в українському 
перекладі траурний марш В. Архангельського 
“Вы жертвою пали в борьбе роковой”. 1907 р. 
у Києві виходить його збірка поезії “Відгуки 
життя”, де поряд із віршами були перекла-
ди поезії Лермонтова, Беранже, Горького. 
1908 р. у книзі “З неволі” публікується його 
найкращий вірш “Не стріляй”, спрямований 
проти гнітючої атмосфери, масових репресій, 
страт, чорносотенних погромів, військово-
польових судів, які панували в Росії:

Не стріляй, бо настане жадана пора:
Розкуються заковані люди!
І розвіється димом неправда стара –
Ні раба вже, ні ката не буде!
І щасливий, і вільний розквітне 

наш край…
Не стріляй!
В Армавірській в’язниці Капельгород-

ський пише найкращий прозовий твір – авто-
біографічну повість-хроніку “Записки семі-
нариста”, в якій описано аракчеєвський ре-
жим і атмосферу, що панували в Роменській 
бурсі та Полтавській духовній семінарії. У 
тюрмі він пише вірш, у якому відчувається 
його громадянська позиція:

Ви замкнули мене, – та живої душі
Вам не можна, не сила замкнути!
З-під замків, із-за ґрат, 
                                      із-за мурів німих,
Замість суму і сліз, замість слів 
                                                         жалібних
Мою пісню ви будете чути…
Слідство в справі Капельгородського тяг-

нулося півроку. 26 вересня 1909 року в м. Но-
вочеркаську відбувся суд: “найсвітліший спо-
гад в часи столипінської реакції”, [4, с. 11], 
– згадував про нього пізніше Капельгород-
ський. Під час суду в місті проходили демон-
страції, мітинги на захист підсудних. На суді 
Капельгородського звинувачували в тому, що 
він у 1906–1908 рр. закликав селян до зброй-
ного повстання. Нагадали йому і вірш “Не 
стріляй”, направлений проти царизму. Під 
тиском громадськості суд виправдав його, але 
“порадив” чоловікові залишити Кубань.
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Восени 1909 р. Капельгородський переїж-
джає до Північного Кавказу, працює журна-
лістом в газеті “Терек”, співпрацює з газетою 
“Рада” та “Літературно-науковим вісником”. 
Збирає історичні, етнографічні матеріали про 
Чечню, Інгушетію, Караногай. У своїх публі-
каціях стає на захист малих народів від імпер-
ських сатрапів, передає у журнал “Русское 
багатство” (редактор В. Короленко) факти 
зловживання з боку царських чиновників. Є 
свідчення, що Капельгородський з цією про-
блемою виступав у Першій Державній Думі 
[5, с. 105].

16 січня 1910 р. у Тереклі-Мекбет від-
бувся всенародний схід (нізамі), на якому 
Капельгородського обирають начальником 
Караногаю – краю між Тереком і Кумою аж 
до Каспія. Сім років прожив він серед кочів-
ників-караногайців. Крім адміністративної 
діяльності та захисту місцевого населення від 
бюрократії чиновників, він вивчає традиції і 
побут караногайців, складає їх повну історію 
від ХІІ ст. до 1928 р. Саме в Дагестані (Кізля-
рі) починає працювати над оповіданням “Аш-
Хаду” (“Я стверджую”), яке публікувалося 
1932 р. у збірці вибраних творів. Це зворуш-
лива поема про трагічне кохання й гірку долю 
сироти Каїр-бека та його нареченої Отарбіке. 
Зображення нестерпних умов життя карано-
гайців і пробудження в них бунтівного духу 
надавало твору революційного забарвлення.

Відомий літератор Дагестану Д. Трунов
писав: “Для мене особисто їм’я Пилипа Ка-
пельгородського священне. Його життя 
справді подвижницьке. Треба знати, що таке 
Караногай, щоб зрозуміти, що для нього зна-
чить ім’я диво-людини з України. Дагестан-
ці мусять із вдячністю носити в серцях ім’я 
письменника…” [4, с. 13].

Пізніше, в трагічному для Капельгород-
ського 1938 р., більшовицькою владою його 
було звинувачено в тому, що він “как крупный 
царський чиновник осуществлял колониза-
торскую политику царского правительства в 
отношении кочующих племен…” [1, арк. 15].

У травні 1917 р. П. Капельгородський пе-
реїжджає до Владикавказу, де працює статис-
том Терської області. У кінці року працює в 
кооперативному журналі “Трудовой крестья-
нин” у Ставрополі. А ще в жовтні 1917-го в Ро-
сії відбувся більшовицький переворот. Як по-
ставився до нього Капельгородський, видно 
з вірша “История от Александра Благослов-
ского до Николая Ленина (Ульянова)”, надру-
кованому в газеті “Свободное слово” 7 квітня 
1918 року, уривки з якого далі наводимо:

Державу захватили
Винтовкой и штыком, 
На шею посадили
Верховный “Совнарком”.
………………………………
Взобравшись с сапогами 
На царственный престол,
Сам Ленин с простаками
Игру свою повел. 

Затеяли повсюду
Гражданскую войну.
Набили трупов груду,
Расстроивши страну.

По-старому над нами
Куражатся вдвойне,
Народу  рты зажаты
Винтовкой и штыком.

Иуды и Пилаты
Командуют кругом,
Довольные судьбою
Лелея произвол…

Вірш нагадають автору на допиті в НКВС, 
указуючи на “гнусные випады против Лени-
на”.

У січні 1918 р., коли денікінці підійшли до 
Ставрополя, Капельгородський човном пе-
репливає Азовське море до берегів України. 
Знову вчителює на Лубенщині, стає директо-
ром Лубенської гімназії і в період Централь-
ної Ради українізує її. Про ці роки в житті 
краянина дізнаємося з його кримінальної 
справи: “…директор гімназії Капельгород-
ський вийшов з гімназії з українським націо-
нальним прапором – за що був заарештова-
ний. З під арешту втік в Прилуки”.

У кримінальній справі є повідомлення 
Лубенського ГПУ, в якому говориться, що 
в Прилуках Капельгородський “поступил  в 
автокефальне духовенство и был произве-
ден в сан епископа и в той роли был около 
месяца…”. [1, арк. 19]. Якщо це так, то перед-
бачення селянського священика про те, що 
Капельгородський буде “великим світиль-
ником церковним”, майже збулося. У При-
луках він підтримував політику Директорії, 
але згодом  розчарувався в ній і приєднався 
до  більшовиків. 1920 р. повернувся до Лубен, 
працював редактором газети “Вісті ревкому”. 
Пізніше перейшов у газету “Червона Лубен-
щина”, де, за словами лубенських чекістів, 
“пел дифирамбы Петлюре”. У 1921–1922 рр. 
Капельгородського заарештували за участь у 
“націоналістичній повстанській організації”. 
15 днів він провів в ув’язненні. 
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Ставлення Капельгородського до С. Пет-
люри неоднозначне. У семінарії вони були 
друзями й соратниками в боротьбі проти цар-
ської політики в Україні. Петлюра підтриму-
вав літературний хист Капельгородського, 
1907 р. написав рецензію на його брошуру 
“Українці на Кубані”, в якій зазначив: “…ав-
тор добре ознайомлений з тією темою, про 
яку пише; мовою володіє добре; літературу 
Кубані знає; форма викладу у нього легка, 
справді популярна, іноді навіть поетична – 
словом, автор має всі дані для того, щоб стати 
за гарного популяризатора і збагатити нашу 
убогу “літературу для народу” цінними пра-
цями”  [17, с. 88–90]. Ще до 1917 р. Петлюра 
написав рецензію на його повість “На шахті”, 
в якій звернув увагу на молодий талант пись-
менника, “що справді вмів змалювати правди-
ві картини сурової дійсності…” [8, с. 629]. А 
вже після 1924 р. Капельгородський видасть 
низку публікацій, які ганьбитимуть петлюрів-
щину й національно-визвольні змагання. 

1924-го П. Капельгородському запро-
понували посаду завідувача відділу газети 
“Більшовик Полтавщини”, і він переїхав у 
Полтаву. На той час у газеті працювали мо-
лоді талановиті журналісти О. Ковінька, 
О. Косенко, І. Цюпа та ін. Але не ці літера-
турно обдаровані люди створювали обличчя 
друкованого органу – всі стратегічні питання 
вирішувала партійна номенклатура. Капель-
городський прийшов у газету вже як відомий 
журналіст і письменник і став для молодих 
працівників першим порадником і товаришем. 
Його публікації користувалися в полтавців 
такою популярністю, якій може позаздрити 
лише журналіст найвищого рівня. Він досте-
менно знав село, його мову, звичаї. Перо Ка-
пельгородського було гострим і саркастично-
нищівним. Влучним словом сатирика він цілив 
у тупих бюрократів-владолюбців, висміював 
безгосподарників та несумлінних робітників. 
У 1927–1928 рр.  запровадив у газеті рубрику 
“З мітелочкою по селах”, де йшлося про різні 
недоліки господарчого і культурного життя, 
та рубрику “В голові ще не посіяно”, яка ви-
сміювала нерозсудливість і дурість окремих 
керівників. Про популярність Капельгород-
ського серед населення свідчить такий факт: 
“…селяни с. Чернечий Яр (зараз Диканський 
район) на загальних зборах ухвалили: обрати 
журналіста-письменника Пилипа Капельго-
родського почесним членом Чернечоярської 
сільради за його постійний захист бідноти 
проти куркулів, гетьманців, петлюрівців і всіх 

старорежимників, як у газеті, так і на ділі” 
[13, с. 187]. 

Про Капельгородського періоду його 
праці в газеті “Більшовик Полтавщини” за-
лишив спогади письменник-гуморист О. Ко-
вінька: “Вчитель, наставник, дай боже кож-
ному молодому автору потрапити в науку до 
отакого ніжно-сердечного і дбайливо-кло-
пітливого “доктора” філологічних наук… Ми 
– початківці-письменники – завжди за пора-
дою звертались до свого щирого наставника. 
Кажу ж, Пилип Йосипович делікатно і так-
товно виправляв і допомагав…” [13, с. 185].

У листі до О. Ковіньки письменник 
В. Конвісар згадує виступ Капельгородського 
в Полтаві наприкінці літа 1929 р., коли той чи-
тав свої гуморески:

Село. В сільраді – голова,
Сердитий на похмілля…

“Я, – пише Конвісар, – цією гуморес-
кою був дуже вражений і зачарований” 
[13, с. 186 ]. 

Писав Капельгородський і літературно-
критичні статті з історії українського пись-
менства. З великою пошаною і любов’ю ста-
вився до творчості Т. Шевченка. Присвятив 
йому вірш “До Кобзаря”, критично-бібліогра-
фічний нарис “Тарас Григорович Шевченко” 
та інші публікації.

Лише за п’ять перших років роботи в га-
зеті “Більшовик Полтавщини” опублікував 
більше 600 фейлетонів і 200 сатиричних вір-
шів, переважно селянського побуту. Про це 
пише і літературознавець української діаспо-
ри Р. Млиновецький у книзі “Голод на Украї-
ні”: “Яр Славутич  вигадав 15-річну мовчанку 
Пилипа під час приходу до власті більшови-
ків. Тим часом у Києві у 1932 році в ювілей 
Капельгородського вийшли окремим видан-
ням твори письменника:  понад 600 фейле-
тонів, 200 віршів і кілька  антиукраїнських 
повістей!” [15, с. 50]. Одна з таких повістей 
під назвою “Непорозуміння” була написана 
1928 р. У ній автор висміяв Центральну Раду, 
гетьманщину, денікінщину, петлюрівщину, в 
образі головного героя “українофіла” Вені-
аміна Єрихонського вивів прототип Миколи 
Шемета, відомого діяча УНР, якого знав по 
Лубнах. Ця повість вважалася однією з кра-
щих в українській радянській літературі, од-
нак таке загравання з владою письменникові 
не допомогло… 

Крім журналістської діяльності, Капельго-
родський бере активну участь у громадсько-
му житті Полтави. Він член літературного 
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об’єднання “Плуг”, учасник Астрономічно-
го гуртка при Краєзнавчому музеї, де спіл-
кується з В. Щепотьєвим, Г. Майфетом, 
Ю. Побє доносцевим та іншими представни-
ками передової інтелігенції. Організовує і 
очолює літературний гурток при Централь-
ній  Наукові Бібліотеці. Проте раз у раз йому 
нагадують минулі зв’язки з Центральною Ра-
дою, із С. Петлюрою. Відомий письменник 
української діаспори Д. Нитченко в книзі “Від 
Зінькова до Мельбурна” згадує, що 1930 р. 
“зустрівся з Капельгородським, який приїхав 
в Харків, щоб вступити в члени Політфронту, 
але Григорій Епик йому відмовив…” [16, с. 86].

Та все ж основну увагу П. Капельгород-
ський приділяв літературній діяльності. Ще в 
серпні 1906 р. у журналі “Нова громада” він 
публікує науково-соціологічне досліджен-
ня “Сільський пролетаріат на Кубанщині”, 
що стало своєрідною інтродукцією роману 
“Шурган”. Наприкінці 1920-х рр. письменник 
виконує свій задум написати художньо-до-
кументальну історію Громадянської війни на 
Тереку і Кубані, яка б стала літописом бо-
ротьби проти денікінців, 1930 р. закінчує по-
вість-хроніку “Шурган”, а 1932 р. вона вихо-
дить у світ у Харкові. Капельгородський вва-
жав цей твір “спробою історичної хроніки”. 
У ньому яскраво відтворено одну з найтра-
гічніших сторінок протистояння. Сучасни-
ки порівнювали твір із “Ходінням по муках” 
О. Толстого. Проблему життєвого вибору 
в жорстокому класовому двобої показано 
письменником на прикладі головного героя 
Гаврила Рогожина,  який дещо нагадує Гри-
горія Мелехова з “Тихого Дону”; змальовано 
бурхливу і складну війну кавказьких народів 
за незалежність, позиції у війні заможного 
і бідного козацтва. Письменник чесно від-
творив не тільки масовий героїзм з обох бо-
ків барикади, а й показав трагедію людських 
утрат, жертви, покладені на вівтар кривавої 
революції. Вчені-літературознавці вважали, 
що “Шурган” не поступається за художньою 
силою “Залізному потоку” і називали Капель-
городського “полтавським Серафимовичем” 
[3, с. 15].

8 січня 1938 р., заповнюючи “Анкету 
письменника”, Капельгородський розповів 
про намір у 3–4 романах показати Громадян-
ську війну в Україні, розпочавши реалізацію 
задуму “Обороною Полтави” і закінчивши 
“Перекопом”. Звідтоді роман “Оборона Пол-
тави” пролежав в архіві 40 років і побачив 
світ 1977-го. У ньому йдеться про боротьбу 
полтавських залізничників у період німець-

кої окупації та Громадянської війни. Про 
героїчний рейд Полтавського залізничного 
технічно-бойового загону 1918 р. у районі 
Мелітополя, бій коло с. Якимівна. Ще 1928 р. 
Капельгородський пише поему “Якимівська 
трагедія”, а також лібрето до кантати компо-
зитора Ф. Попадича, яка у квітні 1928 р. була 
виконана Полтавською Державною капелою.

1934 р. Капельгородський приступає до 
написання роману “Артезіан”. У серпні “Біль-
шовик Полтавщини” публікує уривки з нього, 
а в кінці 1934-го твір було завершено. Проте 
лише 1974 р.  його було опубліковано в жур-
налі “Вітчизна”. “Артезіан” вийшов окремою 
книгою 1977 р. разом з “Обороною Полтави”. 
Задум роману виник у Капельгородського ще 
1910 р., коли письменник перебував у кізляр-
сько-астраханській напівпустині. У грудні 
1910 р. він писав у газеті “Терек” про кара-
ногайські піщані бархани: “Кожен їх шма-
точок при умілому господарюванні можна б 
було б перетворити в земний рай, засадити 
лісами, зупинити згубні суховії, змінити сам 
клімат…” [2, с. 5] У Капельгородського щось 
було від О. Довженка, який також хотів при-
красити землю садами і квітами, зробити її 
прекрасною, затишною. Ще 1927 р. у журналі 
“Комуніст” Капельгородський чи не вперше 
в Україні ґрунтовно і предметно, на основі 
власної практики, порушив проблему освоєн-
ня “неплідних” пісків. Майже через 30 років 
Олесь Гончар у романі “Собор” знову загово-
рить на природоохоронну тему [2, с. 30].

Творчість письменника і журналіста ці-
нували його сучасники. Так, С. Єфремов в 
“Історіі українського письменства” зазначав:  
“Капельгородський Пилип, поет і повістяр, в 
своїх творах виводив далі нитку кращих тра-
дицій українського письменства. Оповідан-
ня, а надто поезії його, на громадські теми 
переважно, перейняті наскрізь бадьорим на-
строєм борця – це справді  “відгуки життя”, 
як назвав він збірку своїх поезій, в яких чима-
ло знайдемо образів і картин з українського 
побуту та природи і разом одгуків на сучасні 
мотиви” [7, с. 312]. Леся Українка звернула 
увагу на публіцистичні статті Капельгород-
ського. У листі до матері Олени Пчілки вона 
радила запросити його до постійного співро-
бітництва в “Рідному краї”, оскільки вважала, 
що в цього автора “виробляються нічого собі 
публікації” [14, с. 799–800]. Олекса Ізарський 
(Мальченко) називав Капельгородського сво-
їм учителем [9, с. 48]. Пилип Йосипович спіл-
кується з І. Франко, М. Коцюбинським, Пана-
сом Мирним, В. Короленком, М. Старицьким 
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та іншими інтелігентами. Особливо дружні 
відносини склалися з Панасом Мирним. Син 
Панаса Мирного Михайло Панасович згаду-
вав: “Пилип Капельгородський і після смерті 
батька бував у нас частим і шанованим гостем, 
й що дороге і незабутнє нам – при матеріаль-
ній скруті щиро допомагав нашій рідні…” [13, 
с.192].

1932 р. громадськість Полтави відзнача-
ла 50-річчя з дня народження письменника. 
До видавництва готувалися “Вибрані твори” 
у 2-х томах. Йому бажали подальшої творчої 
праці, але вже тоді митець відчував, що над 
ним нависла чорна хмара заборон і репресій.

У другій половині 1930-х років Капельго-
родський залишався майже одиноким серед 
полтавської інтелігенції. Одні відійшли на 
той час в інший світ, інші були репресовані і 
запов нили сталінські табори. Хвиля арештів, 
яка  почалася 1928 р., набирала обертів. За-
арештовано групу молодих літераторів: 
П. Ванченка, О. Ковіньку, Г. Майфета та ін. 

Чи не єдиним на волі був Грицько Коваленко 
(письменник, художник, громадський діяч), 
та й з ним Капельгородський не часто бачив-
ся. Було ясно, що відбувається навколо, і вони 
почувалися приреченими. 20 серпня 1937 р. 
заарештували Коваленка. Капельгородський 
розумів, що настала його черга… 

19 березня 1938 р. датується ордер на 
його арешт. Митця звинуватили в участі “у 
підпільній націоналістичній контрреволюцій-
ній військово-повстанській організації, яка 
ставила своїм завданням підготовку збройно-
го повстання з метою повалення Радянської 
влади і відновлення капіталістичного ладу 
в Україні” [1, арк. 28]. По справі П. Капель-

городського проходили працівники газети 
“Більшовик Полтавщини” Ю. Жилко, Ф. Зли-
динь, С. Кокоть, Ф. Кравченко та багато ін-
ших. 31 березня 1938 р. відбувся єдиний допит 
Капельгородського, на якому він частково 
признав себе винним. Постановою Особливої 
Трійки УНКВС по Полтавській області від 5 
квітня 1938 р. Капельгородського засудили 
до розстрілу “як найзапеклішого ворога  ком-
партії і Радянської влади”. 23 червня вирок 
виконали [1, арк. 28].

Цікаво, що про смерть Пилипа Йосипови-
ча і до сьогодні ходять легенди. Так, У. Сам-
чук у книзі “На вороному коні” розповідає, 
що 1942 р. під час окупації Києва німцями він 
побував у родині І. Кавалерідзе, одруженого 
з донькою Капельгородського, і твердо пере-
конує, що Капельгородський перед війною 
був звільнений і жив десь на Полтавщині [11, 
с. 208]. У передмові до 2-томника “Вибраних 
творів” Капельгородського, виданого в Києві 
1982 р., літературний критик, дослідник твор-

чості митця Л. Бойко, називає 
іншу дату його смерті – 21 лю-
того 1942 року.

Під час  хрущовської відли-
ги 1956 р. дочка Капельгород-
ського  Надія Пилипівна  пише 
листа до Генеральної Проку-
ратури з вимогою передивити-
ся справу батька. З проханням 
допомогти їй у цій справі вона 
звертається до письменників 
Ю. Смолича, П. Панча, Л. Пер-
вомайського. У січні 1956 р. 
Пилипа Йосиповича Капельго-
родського було реабілітовано 
посмертно.

“Людиною революційного 
духу і революційного гарту” 
назвав літератора М. Стель-

мах. 1961 р. вийшов у світ укладений Стельма-
хом збірник “Вибраних творів” П. Капельго-
родського. У листопаді 1982 р. – до 100-річчя 
письменника – видано вибраний двотомник у 
Києві.

На жаль, у Полтаві забули про видат-
ного українського письменника. Ще 1978 р. 
О. Ковінька писав: “Годилося б достойно сіє 
ім’я ушанувати: установити на вулиці імені 
Капельгородського скульптурний бюст, а де 
жив – меморіальну дошку” [13, с. 192].                     

Вулиця П. Капельгородського в Полтаві 
й справді є, та чомусь не там, де і досі сто-
їть садиба письменника. Меморіальна дошка 
висіла на будинку, де колись знаходилася 

Будинок П. Капельгородського в м. Полтаві по вул. Кричевського, 24
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редакція газети “Більшовик Полтавщини”, 
у Піонерському провулку, а  зараз немає. 
1992 р. Полтавська спілка літераторів  засну-
вала обласну літературну премію імені Пили-
па Капельгородського. Затвердили Положен-
ня, визначили 4 номінації [20]. І що? Хтось чув 
про лауреатів премії імені Пилипа Капельго-
родського?.. Так ми шануємо своїх видатних 
земляків! І тільки в Лубнах на будинку, де 
жив письменник, якимось дивом  збереглася 
меморіальна дошка, присвячена йому.

Закінчити цю статтю хочеться уривком із 
вірша Капельгородського до І. Котляревсько-
го, який повною мірою можна віднести й до 
самого Пилипа Йосиповича:

Бо кожен письменник живе не вмирає,
Аж поки ще рідная мова  лунає, 
І співи дзвенять голосні…
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І вану Яковичу Новобранцю присвячено чи-
мало публікацій. Одначе всі вони омина-

ють його вчителів. Лише у вступній статті 
до альбому “Іван Новобранець – заслу-
жений художник України (маляр, кобзар, 
бандурист і лірник)”, виданому в Полтаві 
2009 р., мистецтвознавець Віктор Фурман 
зазначив, що талант Новобранця “помітив і 
підтримав його старший то-
вариш, вчитель і порадник 
І. І. Падалка”1. Оце і все.

Отже, у біографії худож-
ника існує явна прогалина. 
Заповнити її і ставить на меті 
пропонований нарис. Побу-
дований він в основному на 
підставі розповідей самого 
Івана Яковича із залученням 
деяких інших джерел.

Із першою вчителькою 
відносини в Івана не склали-
ся. Його захоплення малю-
ванням вона не схвалювала. 
Батькам хлопчика казала: 
“Вчитися він не хоче. Бо леда-
що. Все малює. А що оте ма-
лювання дасть? Нічого”.

Івана це ображало. Бо в 
малювання він вкладав багато душі і праці. 
Тим же, хто легенько заробляв трієчку, не 
дорікали.

Школу Іван Якович згадує з нотками гір-
коти: “І для чого мене напихали тим, до чого я 
не мав ніяких здібностей? Скільки часу змар-
новано!”

У третьому класі його залишили на дру-
гий рік. У цей період у житті Івана сталася 
важлива подія. По класу прокотилася нови-
на: “Учителем малювання в нас буде справ-
жній художник!” Іван чекав його з особливим 
хвилюванням.

Художник виявився звичайною веселою 
людиною. Без будь-якого вступу сказав:

– Зараз ми будемо малювати. Почнемо з 
кола. Тільки без циркуля! Коло одразу визна-
чить, як ви відчуваєте форму.

– Я швидко намалював коло, – розказує 
Іван Якович, – а Йосип Дмитрович, побачив-
ши мій малюнок, перекреслив його:

– Я ж казав – циркулем не користуватись!
Діти заступились за мене. Хором закри-

чали: “Так він художник!” Учитель здивував-
ся і записав мене в художній гурток, який 
створив у школі.

Художній гурток Березотоцької серед-
ньої школи, у якій навчався Іван, вступивши 
туди 1946 р., відвідували учні різних класів, 

осіб десять. Змальовували з 
картин, ілюстрацій у книгах, 
а також писали натюрморти 
з предметів, які розставляв на 
столі Йосип Дмитрович.

Він був усебічно обдаро-
ваною людиною. Крім учите-
лювання, завідував клубом, 
малював чудові декорації, 
керував драмгуртком. Ставив 
українську класику: “Натал-
ку Полтавку”, “Назара Сто-
долю” та ін.

Прихильно ставився до 
Івана, багато чому його на-
вчив, а от ґрунтувати полот-
но – чомусь ні. І коли хлопець 
почав малювати олійними 
фарбами – нічого не виходи-
ло.

– А ти візьми крохмаль і проґрунтуй, – 
порадив йому Йосип Дмитрович.

Справді, малювання пішло, але через де-
кілька років полотна потемніли і фарба оси-
палась. Невже Михайленко не знав, що крох-
маль для ґрунтовки не годиться? Чи, може, 
порадив хлопцеві найдешевший варіант?

У восьмому класі Іван вирішив скопію-
вати картину Васнецова “Богатирі”. Все на-
малював, а копита не виходили. Ніяк колір 
не міг підібрати. Порадити ж нікому: Йосип 
Дмитрович на той час із села кудись виїхав.

Пішов у сусіднє село Вовчок до художни-
ка Петра Киричка, і той показав, яку фарбу 
з якою треба змішувати, щоб вийшов потріб-
ний колір, та сам і копита домалював. Навчив 
і як ґрунтовку робити. Він був непоганим ху-
дожником. На замовлення з Лубен і Полта-
ви малював плакати з Леніним, а для душі – 
пейзажі. Після себе залишив багато етюдів, і 
вони розійшлися по навколишніх селах.

Василь Граб

ВЧИТЕЛІ ХУДОЖНИКА НОВОБРАНЦЯ 

1  Правильно – Падалко.

Іван Якович Новобранець,  
художник, кобзар
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А найулюбленішим учителем Івана став 
І. І. Падалко. Він викладав фізику, хоч за по-
кликанням був музикантом. На Івана звернув 
увагу, коли той навчався у п’ятому класі, де 
його теж залишили на другий рік. Причи-
ною тут уже стала дівчина, в 
яку закохався, а також при-
страсть до музики і слава 
гармоніста. Жодне весілля 
чи молодіжна вечірка не об-
ходилися без Івана. А там і 
чарку підносили, і цигаркою 
пригощали. Закінчилося тим, 
що директор “висвятив” його 
на лінійці перед усією шко-
лою і “весільні походеньки” 
заборонив.

Усе це спостерігав І. І. Па -
далко. На перерві він підій-
шов до Івана і лагідно запи-
тав: “Хочеш грати на баяні? Я 
тебе підучу, і ти будеш аком-
панувати у мене в хорах”. Іван 
Іванович керував хорами вчи-
телів та сільськими. За його порадою голова 
колгоспу Важкий придбав акордеон “Маріо” 
(баяна не знайшлося), вручив його Іванові, 
і Падалко почав із хлопцем заняття. Навчав 
разом зі своїм сином Гришею. Причому, вчив 
не лише техніки гри і нотної грамоти, а й те-
орії музики. Займався близько трьох років, а 
потім влаштував екзамен. Зробив це якось не-
помітно, так би мовити – спонтанно. В його 

критій очеретом хаті стояло піаніно. Після 
німецької окупації інструмент викинули зі 
школи, а  Іван Іванович привіз його додому, 
вирізав із дерева відсутні клавіші, настроїв і 
награвав на ньому улюблені мелодії. Якось 

Іван теж підсів до піаніно і зі-
грав якусь річ.

– А ти можеш покласти це 
на ноти? – запитав учитель. І 
коли Іван швидко з цим упо-
рався, похвалив: “Молодець!”

Цей день став одним із най-
щасливіших у житті Івана.

Із розповідей учителя  до-
відався про його біографію.

Народився Іван Іванович 
1900 року в Березоточі в про-
стій селянській родині. Здо-
був у Лубнах освіту вчителя. 
Деякий час працював за спеці-
альністю; вчився на скрипаля в 
Полтавському музичному учи-
лищі; підроб ляв статистом у 
театрі. Потім поступив у Хар-

ківський музично-драматичний інститут, де 
займався по класу бандури. Тут його другом 
став А. Я. Штогаренко, майбутній компози-
тор. Можливо, велика музична кар’єра чека-
ла і Падалка, якби його шлях не перетнули 
драматичні події.

На третьому курсі з якоїсь нагоди при-
їхав до батьків у Березоточу, а слідом при -
йшов вик лик на з’їзд кобзарів. Із радістю по-

чав збиратися, але батько не пустив 
під приводом невідкладної роботи. А 
може, щось відчувало татове серце.

Невдовзі до села докотилася чут-
ка: “Тих кобзарів, що з’явилися на 
з’їзд, більшовики розстріляли”. А ще 
через деякий час страшна звістка по-
повнилася подробицями: “З’їхалися 
кобзарі в Харків, а їм сказали: “По-
їдемо у Москву. Вас хоче послухати 
сам товариш Сталін”. Посадили у ва-
гони і по дорозі знищили”2.

Почувши таке, Падалко закопав 
бандуру і почав ховатися по хуторах. 
Жив із того, що ремонтував людям 
чоботи. Коли відчув, що небезпека 
минула, повернувся в Харків, але вже 
не до свого інституту, а поступив у 
технічний. Після його закінчення ви-
кладав у військовому училищі.

2 Кобзарів розстріляли на початку грудня 1930 р. на околиці ст. Козача Лопань (див.: Литвин М. Як більшовики “вибивали 
колом закобзарену психіку” українського народу [Текст] / М. Литвин // Інформаційний бюлетень. – 2011. – № 13 (7 квіт.). – С. 6).

І. І. Падалко біля своєї хати

І. І. Падалко
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По війні працював учителем у Бере-
зоточі. На дозвіллі виготовляв старосвіт-
ські бандури. Організував у школі капе-
лу бандуристів, для якої з його ініціати-
ви закупили дванадцять бандур. Керував 
хорами вчителів і двома сільськими.

Пам’яті вчителя Іван Новобранець 
присвятив картину “Куток Білики”. Зо-
вні вона проста. Плине ріка. Через ріку 
перекинуто місток. Біля нього людина у 
вишиванці, з ціпком і сопілкою.

Удивляючись пильніше, починаєш 
розуміти, що на полотні не просто річка, 
а Ріка життя. Місток же веде на “той” не 
відомий нікому берег. На цьому ж, по-
близу хати, стоять вулики – як символ 
плідно прожитого життя. Усе в картині 
рухається і сприймається як перехід, транс-
ценденція, вихід за межі явного. Зринають у 
пам’яті чиїсь поетичні рядки:

Хіба ви не бачили
Вічний потік?
Він всюди,
Хоча здається нам нерухомим…

Шанобливо згадує Іван 
Якович і Мусія Карповича 
Дорошенка. У середній школі 
села Березоточа  він викладав 
російську мову і літературу. 
Уроки вів цікаво. Мова його 
була багата, образна, рясні-
ла прислів’ями й приказками. 
Читав майстерно. Слухали 
його із захопленням. А якщо  
комусь треба було вийти з 
класу – будь ласка, питати не 
треба, тільки роби це тихо, 
щоб нікому не заважати.

До Різдва Мусій Карпо-
вич складав щед рівки і, на-
чепивши бороду, ходив із ко-
лядниками й звіздою по селу. 
Щоб влада не придиралася, 
звізду носили п’ятикутну. Організовував із 
молоддю й інші народні свята. Вів у школі лі-
тературний гурток.

До 60-ти річчя від дня смерті І. Карпен-
ка-Карого підготував виставу “Суєта”, у якій 
зіграв “писаря в запасі” Івана. Зошит із режи-
сурою п’єси та списком виконавців зберігає 
дочка Мусія Карповича Ю. М. Савченко, з 
якою автор цих рядків зустрівся наприкінці 
лютого 2011 р. у Полтаві. Юлія Мусіївна роз-
повіла, що свого часу батько був артистом 
Харківського театру “Березіль”, поділяв по-

гляди Леся Курбаса і навіть вважався його 
помічником. На роботу в театр ходив мимо 
газетних вітрин, щоб ознайомитися з нови-
нами. Одного разу прочитав: “Знешкоджено 
ворога народу Курбаса, але залишилися кур-
басенята”. Відчувши, що загроза таким чи-
ном нависла і над ним, придбав буханець хлі-
ба, квиток на потяг і виїхав у Новоросійськ. 
Зробити це йому було легше, ніж іншим, бо 

сім’ї не мав. Потім в аеродром-
ній обслузі пройшов війну, за-
кінчив філологічний факультет 
Київського університету імені 
Т. Г. Шевченка.

Береже Юлія Мусіївна і два 
товстих загальних зошити бать-
ка. Один із них має заголовок: 
“О. С. Пушкін. “Євгеній Онє-
гін”. Роман у віршах. с. Березо-
точа 1979 р.”, другий – “Олек-
сандр Блок. Поезії й Поеми. 
с. Березоточа. 1981”. Це руко-
писи перекладів творів Пушкіна 
і Блока українською мовою, над 
якими М. Дорошенко працював 
близько двадцяти п’яти років 
під час вчителювання. 

У зошиті з перекладами тво-
рів Блока міститься вступ “Від мене”. У ньому 
Дорошенко зазначив: “Я почав перекладати 
Блока на українську мову з поеми “Дванад-
цять”, яка мене вразила чіткістю письма, афо-
ристичністю, вільною ритмікою. Образність і 
лексика її вражають народністю. Революція з 
поеми Блока дихнула на мене живим дихан-
ням.

В роки революції я, дев’ятнадцятилітній, 
був членом Полкового Комітету солдатських 
депутатів та учасником армійських з’їздів 
на Румунському фронті… Через те поема 

М. К. Дорошенко

І. Новобранець. Куток Білики (с. Березоточа). 1990

«Ð³äíèé êðàé» ïðî êðàÿí



214
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

“Дванадцять”, з якою я познайомився в 30-х 
роках, припала мені до душі й до серця: з неї 
війнуло на мене рідною стихією молодості”. 
Переклади присвячені Оксані Каюковій, що 
на початку 1920-х років “дзвеніла і квітувала” 
на сцені Березотоцького театру, який Доро-
шенко створив.

Захоплює краса і точність перекладів. 
Візьмімо, приміром, “На полі Куликовім” 
О. Блока:

Ріка простлалася. Тече, сумнить ліниво
І миє береги.

На жорсткій глині жовтого обриву
В степу сумнять стоги.

О Русь моя! Дружинонько! Недолі
Віється довга путь!

Ця путь – стріла татарської сваволі
Вп’ялась нам в грудь.

Ця путь степна, ця путь в журбі 
безмежній,

В твоїй журбі, о Русь!
Та навіть ночі в млі потубережній

Я не збоюсь.
Хай ніч. Домчимо. І метнем заграви

В степову даль.
В степнім диму майне знамено слави

Й ханської шаблі сталь…

Важко втриматися, щоб не навести ще 
якусь дещицю тексту. Наприклад, фрагмент 
із “Євгенія Онєгіна”:

Огонь погас. Лиш попеліє
В угіллі жеврінь золота,
Лиш тільки ледве змієвіє
Над приском3 пар і теплота
Пашить з каміна. Дим буржевий
Віється з люльок. Кришталевий
Бокал шипить серед стола;
Спадає вечорова мла
(Люблю я дружні розбалаки
І в дружнім келисі вино

В порі, що звать заведено
“Пора між вовка та собаки”,
Чому ж то, –  не збагну ніяк);
Розгомонівся бал друзяк…

Працював Мусій Карпович “для укра-
їнської мови”. Частину творчого доробку, а 
саме переклад поеми “Дванадцять” підготу-
вав 1972 р. до друку. Але вона залишилася не-
виданою. Як він пояснив у згаданому вступі 
“Від мене”, “через обставини, що склалися не-
сприятливо”.

Переклади багаті призабутими словами, 
неологізмами, образними знахідками. У разі 
опублікування цієї праці М. К. Дорошенка, 
вона збагатила б українську мову і поезію, 
дала б цікавий матеріал для філологічних до-
сліджень.

Будемо сподіватися, що Юлія Мусіївна 
справу батька доведе до логічного завершен-
ня. Тим більше, що вона член Кобеляцької 
громадської організації “Літератор”, одним 
із завдань якої є популяризація художнього 
слова.

Крім шкільних учителів – художника Ми-
хайленка, музиканта Падалка, літератора 
Дорошенка, Іван Якович Новобранець зі щи-
рим теплом згадує Е. І. Хорошого, педагога-
художника Московського заочного народно-
го університету мистецтв, у якому наш земляк 
учився в другій половині 1960-х років.

Едуард Ілліч навчав, виходячи з індивіду-
альних особливостей Новобранця, схвалював 
позитивні сторони його робіт, тактовно під-
казував, як виправити недоліки. Відмічав на-
хил студента до чистих, яскравих кольорів, 
притаманних народному мистецтву. Радив 
берегти власну манеру письма, свій стиль.

У художній майстерні Івана Яковича ви-
сить широка рамка з фотокартками дорогих 
для нього людей. Тут і вчителі – носії вічної 
спадкоємності духу.

3 Приск – вірогідно виступ каміна, від прискалки – виступ скелі.
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Микола Степаненко

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ “ПОЛТАВІКА” ПРО КРАЙОВІ
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЙСТВА

Б удь-який край – це не просто географіч-
не чи економічне утворення, а передов-

сім духовна спільнота, історико-культурний 
ареал, неповторність якого – у ментальності, 
у звичаях і традиціях, у розмаїтті духовних 
дарів, у звучанні слова й пісні, у нестримно-
му пориванні творчої думки одноземців, на-
снаженої енергетикою малої батьківщини. І 
з того щедрого крайового ґрунту, з багатої 
амальгами різнорідних місцевих талантів ви-
ростає древо національної духовності, аж до 
небес вибухає силою та широтою крони, да-
леко простягає міцне гілля, прикрашене до-
рогоцінними мистецькими плодами, з яких 
користають не самі лише краяни, а й увесь на-
род та людськість загалом.

У пишному саду загальнолюдської куль-
тури вже багато століть квітне древо україн-
ської духовності. Міцно обіймаючи корінням 
кожний цалик рідного ґрунту – у серці кра-
їни, на її сході й заході, на півдні й півночі, 
дивує людство багатими мистецькими дара-
ми, що йдуть від усеплодючих українських 
земель. Кожна наша область живими соками 
своїх талантів уливається в тіло цього містич-
ного древа. І значення кожного українського 
краю в розвої нації неоціненне. Але без пе-
ребільшень можна твердити, що велику силу 
всотує давнє й сучасне коріння української 
історії та культури з родючого духовного 
чорнозему Полтавщини.

Згадка про Полтаву асоціюється пере-
дусім із полтавсько-київським діалектом, що 
став осердям сучасної літературної мови, з 
чистотою і правильністю нашого вистраж-
даного та невмирущого слова, із суголоссям 
його літературній нормі, з багатими й само-
бутніми народними традиціями, які розвивав 
і примножував козацький літописець Самій-
ло Величко, мандрівний філософ Григорій 
Сковорода, легендарна піснярка Маруся Чу-

рай, зачинатель нової української літерату-
ри й літературної мови Іван Котляревський, 
основоположник класичної музики Микола 
Лисенко та сотні інших достойників, котрих 
добре знає й заслужено цінує світ. Яку б ца-
рину сучасного життя не взяти – красне пись-
менство або театр, науку чи освіту, – скрізь 
пульсує сила розуму й буяє міць таланту ви-
хідців із нашого чарівного краю. Ця тяглість 
що далі, то все впотужнюється, глибшає, вия-
скравлюється новими іменами, наповнюється 
благородними діяннями. Духовна спадщина, 
яку залишили після себе преподобний Паїсій 
Величковський, Євген Гребінка, Панас Мир-
ний, Архип Тесленко, Олесь Гончар, Павло 
Загребельний, Петро Ротач, Феодосій Рого-
вий, Платон Майборода, Олександр Білаш і 
цілий сонм славетних земляків, сягає тисяч 
грубезних томів, кожен рядок яких наскрізь 
просякнутий житейською правдою і світлом, 
вигаптуваний добром, любов’ю до ближньо-
го, пронизаний гордістю за праотцівський 
поріг, за рідну землю.

Найосновніше ж полягає в тому, аби ми з 
цього огрому нічого не втратили, не забули, 
аби прочитали ті томи, як заповідав геніаль-
ний Тарас Шевченко, “од слова до слова”, аби 
ретельно й правдиво писали крайову та за-
гальнонаціональну історію для себе і для на-
щадків, які обов’язково дякуватимуть нам за 
науку, з нашої волі й за нашим наказом три-
матимуться тих величних духовних орієнти-
рів, що дали дідам і батькам силу здолати всі 
недобрі стихії і, покличемося ще раз на Вели-
кого Кобзаря, свого не відцуратися й чужого 
навчатися.

Не менш значущим є те, щоб усі ті пол-
тавці, кого ми називаємо подвижниками 
свого краю, нашої держави і світочами люд-
ства, після відходу в кращі світи обов’язково 
продовжували жити в пам’яті – в образах, у 
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граніті, у заснованих на їхню честь премі-
ях, мистецьких дійствах. Важливим є навіть 
не рівень тієї або тієї учти, а її моральний 
зміст, національна зорієнтованість, сприян-
ня успішному єднанню славного минулого з 
“красивим і корисним” сьогоденням, уселян-
ня віри в майбутнє.

Видатні полтавці, що присвятили себе рід-
ній культурі, продовжують своє творче земне 
життя в різних мистецьких дійствах, які зор-
ганізували на їхню честь вдячні краяни.

“Благословенні ви, сліди мандрівника 
Сковороди”. Обласне літературно-мистецьке 
свято. Започатковане 1992 р. з ініціативи від-
ділу культури Чорнухинської районної Ради 
народних депутатів та Полтавського облас-
ного управління культури. Проводиться що-
року восени в с. Чорнухи Полтавської обл. 
Мета заходу – вшанування пам’яті видатного 
українського філософа, письменника, педа-
гога Г. С. Сковороди, ознайомлення з його 
невичерпною духовною скарбницею, органі-
зація інтелектуально-естетичного дозвілля 
населення. У проведенні свята активну участь 
беруть колективи художньої самодіяльності, 
народні умільці Чорнухинського та сусідніх 
районів Полтавщини. На батьківщині видат-
ного українського просвітителя побували на-
родна артистка України Р. Кириченко, гурти 
“Сусіди”, “Ревізор”, фольклорний ансамбль 
“Миргородські парубки”, пісенно-танцю-
вальний ансамбль “Полтава” й інші професій-
ні та аматорські колективи. 

Дійство має традиційний сценарій: роз-
починається воно з покладання квітів до 
пам’ятника Г. Сковороді, який стоїть на тому 
місці, де було колись дворище С. Сковороди, 
та урочистих виступів гостей, що завітали 
до Чорнух. Потім усі прямують на селищний 
яскраво прикрашений багатолюдний стадіон, 
де відбувається виставка виробів народних 
умільців, а на співочому полі вручаються на-
городи тим, хто дбає про культурне відро-
дження сковородинівського краю, проходить 
святковий концерт.

Л-ра: Стадниченко В. Квіти від благословен-
них сердець: Відлуння Сковородинівського свя-
та // Демократична Україна. – 2010, 22 жовтня; 
Повх М. Ювілею – добру зустріч // Нова праця. 
– 1992, 13 травня; Шибанов Г. Світлом мудрості й 
духовної наснаги // Нова праця. – 2010, 12 жов-
тня.

“В сім’ї вольній, новій”. Районне літе-
ратурно-мистецьке свято. Заснував 1991 р. 
відділ культури Лубенської районної дер-
жавної адміністрації з метою вшанування 
світлої пам’яті безсмертного генія і пророка 
українського народу Т. Г. Шевченка. Відбу-
вається в останню неділю травня в с. Ісківці 
Лубенського р-ну біля криниці, з якої брав 
воду Великий Кобзар, коли гостював восени 
1843 р. у відомого етнографа, фольклориста 
та письменника О. Афанасьєва-Чужбинсько-
го. Учасниками дійства є письменники, само-
діяльні артисти, художні колективи району й 
області. Проводиться щороку за різним сце-
нарієм. Незмінні атрибути його – читання по-
езій, книжкові виставки, виставки робіт май-
стрів декоративно-ужиткового мистецтва. 
Гостинні господарі пригощають усіх бажаю-
чих смачним кулішем.

Л-ра: Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана: 
Спроба обласної (крайової) Шевченківської енци-
клопедії: У 2-х книгах. – Полтава: Дивосвіт, 2009. 
– Кн. 2: Л–Я. – С. 467.

“Взяв би я бандуру”. Обласне свято коб-
зарського мистецтва. Заснував 1989 р. відділ 
культури Великобагачанської районної дер-
жавної адміністрації Полтавської обл. Про-
водиться щорічно в останню неділю травня 
в селищі Велика Багачка. Мета дійства – по-
пуляризація кобзарського мистецтва, віднов-
лення народних традицій. У проведенні його 
беруть участь кобзарі, які приїжджають з 
різних куточків України, професійні та само-
діяльні колективи Полтавщини, учні місцевої 
школи імені Ф. Д. Кушнерика. Свято роз-
починається з покладання квітів на могилу 
кобзаря Ф. Д. Кушнерика, переміщується до 
пам’ятника народному митцеві в центрі сели-
ща, де відбувається офіційна частина, а вже 
потім – у “Містечко майстрів” та на головну 
сцену, де й завершується великим святковим 
концертом. Цього весняного дня до Вели-
кої Багачки прибуває багато людей із різних 
міст та сіл України, близького й далекого за-
рубіжжя. Вони із задоволенням відвідують 
виставку робіт народних умільців. Господа-
рі української світлиці, що розташована на 
імпровізованій сільській вулиці, де барвисто 
виграють народні музики та співають фольк-
лорні колективи, пригощають гостей смачни-
ми національними стравами, щедро діляться 
місцевими кулінарними рецептами. Усі бажа-
ючі мають нагоду покататися верхи на конях, 
долучитися до козацьких розваг та спортив-
них змагань; до послуг дітей – різноманітні 
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атракціони. Сценарій свята, обов’язковим 
атрибутом якого є демонстрування незаслу-
жено призабутого кобзарського мистецтва, 
щороку змінюються, доповнюються.

“Виростеш ти, сину…”. Районне літера-
турно-мистецьке свято. Заснував 1985 р. Лу-
бенський районний відділ культури з метою 
вшанування пам’яті видатного українського 
поета, популяризації його творчості. Про-
водиться щороку 8 січня біля хати Васи-
ля Симоненка в с. Біївці Лубенського р-ну. 
Учасниками дійства є майстри художнього 
слова, вчителі-словесники, учні, журналісти, 
працівники культури, поціновувачі мистець-
кого набутку славного полтавця. У Біївцях 
у різний час побували письменники М. Сом, 
Б. Олійник, М. Костенко, В. Мирний, П. Зо-
сенко, В. Шкурупій та ін. Логічне продовжен-
ня свята – вручення цього дня районної пре-
мії імені Василя Симоненка в Тарандинців-
ській школі Лубенського р-ну, випускником 
якої є В. Симоненко.

“Воскресни, Писанко!” Щорічне обласне 
культурно-мистецьке свято. Започатковане 
2004 р. Ідея проведення його належить то-
дішньому голові Карлівської райдержадміні-
страції В. А. Слєпцову. Відбувається щорічно 
у Великодній понеділок на базі Карлівсько-
го районного Будинку культури, передбачає 
своєрідний фестиваль усіх видів народних 
ремесел, передусім писанкарства. Мистецьку 
громаду очолює начальник управління куль-
тури й туризму облдержадміністрації. По-
чесними гостями є керівники галузі з Дикан-
ського, Зіньківського, Котелевського, Ма-
шівського, Миргородського, Новосанжар-
ського, Пирятинського, Решетилівського, 
Шишацького, Чутівського районів, а також 
із Кіровоградщини, Харківщини, Черкащини. 
Постійні учасники дійства – спеціалісти об-
ласного Центру народної творчості та куль-
турно-освітньої роботи, студенти факульте-
ту технологій та дизайну Полтавського на-
ціонального педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка, Гадяцького училища куль-
тури імені І. П. Котляревського, писанкар-
ки Оксана Білоус, Зоя Сташук з Києва, юні 
умільці та визнані майстри народних ремесел, 
самодіяльні артисти, вихованці Опішнян-
ського колегіуму мистецтв. Сценарій свята 
передбачає низку культурно-мистецьких за-
ходів: проведення майстер-класів із виготов-
лення писанки, ляльки-мотанки, гончарства, 
огляд Великоднього вернісажу – розширеної 

виставки робіт, святкового театралізованого 
Великоднього дійства та концертної програ-
ми, відвідання мистецької світлиці учасни-
ків любительського об’єднання майстрів на-
родної творчості “Господарочка” (керівник 
– заслужений майстер народної творчості 
Т. І. Смородінова), літературно-мистецької 
вітальні “Вернісаж”, організація тематичної 
екскурсії до Карлівського районного істо-
рико-краєзнавчого музею та Варварівсько-
го народного історичного музею. У 2012 р. в 
рамках заходу проведено науково-практичну 
конференцію “Феномен писанки в сучасному 
культурно-освітньому просторі” за участю 
науковців, працівників середньої та вищої 
освіти, організаторів позашкільної, культур-
но-освітньої й виховної роботи з молоддю, 
представників закладів культури, засобів 
масової інформації, докторантів, аспірантів, 
магістрантів і студентів. Дійство “Воскресни, 
Писанко!” сприяє відродженню української 
духовності й культури, популяризації слав-
них традицій рідного краю, підтримці та збе-
реженню народних рукомесел.

Л-ра: Найвизначніші культурно-мистецькі 
події Полтавщини: традиційні свята, фестивалі, 
конкурси, виставки, ярмарки в містах та райо-
нах області. – 2-е вид. – Полтава: АСМІ, 2005; 
Черпакова Л. Вічне життя писанки // Село пол-
тавське. – 2006, 5 травня; Полтавська писанка / 
уклад. В. Асадчева. – Полтава: Оріяна, 2008; Тита-
ренко В. П. Народні промисли України. – Полта-
ва: Полтавський літератор, 2011; Гаврилова Л. Це 
він зробив Карлівщину краєм писанкарства і ство-
рив Карлівський розпис // Життя і слово: газета. 
– 2012, 4 лютого.

“Гребінчина світлиця”. Щорічне обласне 
літературно-мистецьке свято, яке відбува-
ється в день народження письменника, 2 лю-
того, в м. Гребінці Полтавської області. За-
початковане 1995 р. Засновник – управління 
культури Полтавської облдержадміністрації. 
Учасники заходу – управління культури Пол-
тавської облдержадміністрації, Полтавський 
обласний центр народної творчості та куль-
турно-освітньої роботи, Інститут літерату-
ри імені Т. Г. Шевченка НАН України, Київ-
ський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Гребінківська райдержадміністра-
ція, заклади культури міста й району. Мета 
дійства – популяризація творчої спадщини 
видатного українського письменника Є. Гре-
бінки, увічнення його пам’яті.

Свято проводиться щороку за різним сце-
нарієм: інсценізація життєвих віх письменни-
ка, конкурс читців, конференції, семінари, 
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урочисті вечори. Обов’язковий атрибут цього 
мистецького заходу – виконання музичних 
творів, байок, прози Є. Гребінки відомими ді-
ячами культури, місцевими аматорами.

“Даруй літа щасливії цього дому госпо-
дарю!” Різдвяне свято. Ініціатор проведення 
щорічного свята – Полтавський літературно-
меморіальний музей Панаса Мирного. Упер-
ше відбулося 1991 р. У день Різдва Христово-
го до вітальні музею приходять діти в укра-
їнському вбранні, у масках тварин – і оселя 
оживає гучним багатоголоссям. Колядники 
несуть зірку, яка похитується над їхніми го-
ловами, ведуть “козу”, одягнену у вивернутий 
вовною назовні кожух, з прилаштованими 
солом’яними рогами, хвостом і дзвіночком на 
шиї. Відчинивши двері будинку, малеча про-
сить дозволу поздоровити господарів; коли 
ті зголошуються, починає забавну виставу з 
віншувальних пісень – колядок та жартівли-
вих сценок. Господарі (музейні співробітни-
ки) розповідають дітям історію цього свята, 
про те, як завжди радів колядникам Панас 
Мирний. Із захопленням слухає дітвора і про 
традиції в сім’ї Рудченків, яка своїм життям і 
звичаями майже не відрізнялася від простих 
селянських родин. У щоденнику 1871 р. Панас 
Мирний, поринаючи у світ дитинства, згадує 
вечір перед Різдвом: “Перед вечерею ми всі на 
чолі з батьком і матір’ю вирушали молитися 
до залу. Перед образом горить лампадка, у 
залі напівтемрява, тиша. Ось припадає бать-
ко на коліна, припадали і ми всі й молились 
тихо, тепло. Після молитви ми всі сідали за 
стіл. За вечерею згадувались і живі, і мертві”. 
Господар поіменно називав небіжчиків, при-
казуючи: “Царство їм небесне, хай легенько 
лежиться, а нам легко живеться!” А живим 
зичив здоров’я і щастя, бажав, щоб гуртом 
та в злагоді дочекатися наступного Різдва”. 
Довідуються юні гості й про те, що в коби-
щанському будинку родини Панаса Мирного 
щороку на святки збиралися колядники, ще-
дрівники. Приходила сусідська молодь, віта-
ла господарів із Різдвом, співала українських 
народних пісень. Жодна дитина не йшла з 
цієї оселі без гостинця. Для своїх синів Па-
нас Якович теж готував подарунки і клав їх 
у спеціальні скриньки. Науковці музею, на-
слідуючи традиції родини Рудченків, дякують 
колядникам за добру вістку, щастя, радість і 
пригощають їх пиріжками та цукерками. За-
вершується дійство найшляхетнішими по-
бажаннями. Ватага колядників під супровід 
пісні залишає оселю Панаса Мирного, обіця-

ючи, що обов’язково завітає сюди наступного 
року. 

“Дивосвіт Лесиного гаю”. Обласне свя-
то, засноване 1983 р. Гадяцькою районною 
радою депутатів трудящих Полтавської обл., 
мета якого – вшанування славного роду Дра-
гоманових, популяризація творчості Олени 
Пчілки, повернення до джерел духовності 
української нації, фольклору, традицій. Про-
водиться щорічно в третю суботу травня в 
урочищі Зелений гай м. Гадяча. Для дійства 
побудовано сцену, облаштовано місце для 
глядачів. Основні учасники його – колективи 
Гадяцького училища культури імені І. П. Кот-
ляревського, Гадяцького районного Будинку 
культури. Запрошуються і творчі колекти-
ви району та області. Свято проводиться за 
традиційним сценарієм, до якого за потреби 
вносяться зміни. 2010 р. уперше проведено 
районний конкурс юних поетів, які читали 
власні твори, виставку дитячих робіт, присвя-
чену творчості славних земляків.

“Живу тобою, Україно”. Літературне 
свято, присвячене пам’яті видатного пись-
менника, громадського діяча В. Г. Короленка. 
Засноване 2003 р. з ініціативи Героя Укра-
їни С. С. Антонця, проводиться щорічно в 
с. Куйбишеве Шишацького р-ну Полтавської 
обл. Мета дійства – популяризація творчого 
доробку, громадянського подвигу В. Г. Коро-
ленка для впотуження державотворчого про-
цесу в Україні. Сценарій свята щороку зміню-
ється, обов’язковий атрибут його – виставка 
досягнень народних умільців.

Л-ра: Самородов Віктор. Хатки – світлиця 
пам’яті й любові // Зоря Полтавщини. – 2011, 2 
серпня.

“Зелене свято Гончарового дитинства”. 
Щорічне мистецьке дійство, яке відбуваєть-
ся на Трійцю в с. Суха Кобеляцького р-ну 
Полтавської обл. на колишньому подвір’ї ді-
дуся й бабусі О. Т. Гончара (нині це Держав-
ний літературно-меморіальний музей-садиба 
письменника). Ініціатори створення свята 
– громадське об’єднання “Гончарові крини-
ці” (м. Кобеляки) (голова – В. Уткіна, худож-
ній керівник – Л. Дейна), дружина Гончара 
В. Д. Гончар, його племінниця Т. В. Бондарев-
ська – нині директор музею. Уперше відбуло-
ся 2006 р. за підтримки Головного управлін-
ня культури і туризму Полтавської обласної 
державної адміністрації. З 2007 р. набуло 
статусу традиційного обласного масового за-
ходу у вигляді літературно-музичної компо-
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зиції. Постійні учасники “Зеленого свята…” 
– Полтавський національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка, Дніпропе-
тровський національний гірничий універси-
тет, Полтавська і Дніпропетровська обласні 
організації Національної спілки письмен-
ників України, СШ № 76 імені О. Гончара 
м. Києва, Кременчуцьке педагогічне учили-
ще імені А. С. Макаренка. На Зелену неділю 
в Сухій побували письменники (Н. Гнатюк, 
А. Багряна, О. Міщенко, О. Гаран, Л. Степо-
вичка, В. Сіренко), журналісти (А. Мельник, 
Л. Віценя, Л. Нестуля, І. Снарська), артисти 
(В. Обручов, М. і Л. Соляник), рідні Гончара 
(дружина, внучка Леся з чоловіком Русланом 
та синами Нестором і Дем’яном, сестра Олек-
сандра Сова зі своїми дітьми, внуками і прав-
нуками). 

Л-ра: Бобрищев К. Щоб не печалилася садиба 
за тими, хто вже сюди не повернеться // Вечірня 
Полтава. – 2010, 2 червня; Гнатюк Н. Зелене свято 
у столиці дитинства // Слово Просвіти. – 2008, 2 
липня; Степовичка Л. “Я й там вас любитиму…”, 
або Зелене свято з Олесем Гончаром // Літератур-
на Україна. – 2006, 27 липня.

“Калинове літо на Дніпрі”. Міжнарод-
ний фольклорний фестиваль. Започаткував 
2000 р. заслужений працівник культури Укра-
їни Л. Котовський. Відбувається в м. Комсо-
мольську Полтавської обл. Проводиться по 
лінії  Міжнародної організації ЮНЕСКО, 
яку представляє в Україні українська секція 
CIOFF на чолі з Ю. Войнаровським (м. Луцьк). 
Організатори дійства – відділ культури і ту-
ризму виконкому Комсомольської міської 
ради, КП “Комсомольський палац культури 
і творчості”, громадська організація “Культ-
тур”. Мета дійства – примноження й популя-
ризація української культури, патріотичне 
виховання підростаючого покоління. Поло-
женням про проведення фестивалю перед-
бачено, що 1) в ньому беруть участь не менше 
п’яти країн, 2) кожен колектив може брати 
участь лише один раз на п’ять років, 3) дій-
ство повинно тривати не менше п’яти днів. Се-
ред заходів – марші-паради, вечори дружби, 
концерти, творчі зустрічі. За роки існування 
– 2000–2011 – фестиваль об’єднав понад 2300 
учасників, понад 50 колективів із різних кра-
їн світу (США, Фінляндія, Індія, Туреччина, 
Македонія, Італія, Китай, Таїланд, Мексика, 
Республіка Того, Алжир, Чехія, Ізраїль, Сер-
бія, Польща, Північний Кіпр, Іран, Словенія, 
Югославія, Білорусія, Молдова, Грузія, Лит-
ва, Вірменія, Естонія, Португалія, Боснія, 

Герцеговина, Латвія, Сенегал, Північна Осе-
тія, Колумбія, Росія). 

Л-ра: Мистецький Олімп України. – К., 2006. 

“Калинові гуляння”. Щорічний обласний 
пісенно-мистецький фестиваль. Заснували 
2004 р. український народний хор “Калина” 
Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка, Пиря-
тинська райдержадміністрація, Пирятинська 
районна рада, Грабівська сільська рада Пиря-
тинського р-ну Полтавської обл. Свято від-
бувається в останню суботу травня в с. Гра-
бівці на батьківщині композитора, хорового 
диригента, педагога, засновника українсько-
го хору “Калина” Г. Левченка. Для дійства 
на мальовничому березі ставка під високими 
осокорами обладнано Співоче поле: побудо-
вано сцену, створено оригінальне тло, навко-
ло насаджено калину, яку дбайливо догля-
дають мешканці Пирятина й Грабівки. Сюди 
з’їжджаються учасники з усієї Полтавської 
обл. – фольклорно-етнографічні ансамблі, 
народні хори, танцювальні й інструменталь-
ні колективи. Пісня об’єднала дорослих і ді-
тей, великі й малі села. Програма фестивалю 
включає виставку виробів народно-ужитко-
вого мистецтва, відвідання хати, у якій на-
родився Г. Левченко і яку нині дбайливо до-
глядають його односельці. На батьківському 
подвір’ї відомого земляка зустрічають хлі-
бом-сіллю й ліричними піснями у виконан-
ні місцевих аматорів, свої пісні дарує рідно-
му обійстю й маестро Левченко, їх виконує 
його дітище – хор “Калина”. На “Калинових 
гуляннях” 2004 р. презентовано книгу В. Гай-
дамаки про професора Г. Левченка “Спови-
тий вітрами”, а в 2007 р. – його власний до-
робок “Спогади. Роздуми. Погляди. Поради”. 
Закінчується пісенно-танцювальне дійство 
справжнім народним гулянням, смачною ко-
зацькою кашею, якою організатори щедро 
пригощають усіх учасників і гостей. Щороку 
кількість колективів, які виявляють бажан-
ня продемонструвати своє мистецтво, зрос-
тає, свято набрало потужних обертів, стало 
улюб леним народним дійством.

Л-ра: Екзамен, до якого готувався все життя 
// Зоря Полтавщини. – 2004, 6 червня; Калина цві-
те. Пісня живе. Житиме й український народ! // 
Полтавська думка. – 2008, 19 червня; “Калиновим 
гулянням” – многая літа // Село полтавське. – 
2008, 13 червня; “Калинові гуляння” на Полтавщи-
ні // Село полтавське. – 2009, 12 червня; До бере-
га дитинства на крилах пісень // Край. – 2011. – 
№ 86; “Калинові гуляння” завершилися Грабів-
ською полькою, написаною спеціально до фести-
валю // Полтавський вісник. – 2011, 3 червня.
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“Короленківська ялинка”. Традиції ко-
роленківської родини – доброчинні ялинки 
та святкування Різдва Христового – у кінці 
80-х рр. ХХ ст. відновив Полтавський літера-
турно-меморіальний музей В. Г. Короленка. 
Новорічні ранки “На гостини до дідуся Ко-
роленка” організовуються передусім для ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Сценарій дійства традиційний: лі-
тературна вікторина “Чи знаєте ви творчість 
В. Г. Короленка?”, декламування віршів, ви-
конання пісень, екскурсія по музею, знайом-
ство із цінними експонатами – саморобни-
ми іграшками, які власноруч створювали всі 
члени сім’ї Короленка, готуючись до Різдва. 
Юні гості дізнаються, що ялинкові прикраси 
– клоуни, танцівниці й танцюристи, торбинки 
для подарунків з ангелами, картонні глечи-
ки, прикрашені мереживом, плетені кошики 
– збереглися до наших днів. Крім цих при-
крас, що є справжніми витворами мистецтва, 
на ялинку вішали горішки, замотані в золо-
тавий та срібний папір, яблука, мандарини. 
На свято короленківської ялинки запрошу-
валися діти з бідних родин. Жоден хлопчик 
чи дівчинка не виходили з короленківської 
оселі без гостинця грашки, солодощі. Ритуал 
вручення подарунків був незвичайним. Гості, 
які перебували в дитячій кімнаті, закидали 
вудочку в кабінет господаря – Володимир Га-
лактіонович чіпляв на неї якийсь сюрприз. На 
Різдво до письменника приходив і молодий 
І. Козловський із друзями, колядував, бажав 
здоров’я та всіляких гараздів. 

Переїхавши до Полтави на постійне про-
живання 1900 р., В. Короленко започаткував 
у місті свято ялинки. Воно відбувалося в день 
католицького Різдва. 

“Купальські ігри на батьківщині М. В. Го-
голя”. Щорічне обласне фольклорне свято, 
яке відбувається в с. Гоголевому Шишацького 
р-ну Полтавської обл. Започатковане 1986 р., 
з 2006 р. набуло статусу обласного. Ініціатори 
дійства – науковці Заповідника-музею М. Го-
голя в с. Гоголевому. Мета свята – відроджен-
ня і пропаганда українських обрядів, звичаїв, 
виховання в підростаючого покоління поваги 
до славного минулого українського народу, 
вшанування пам’яті геніального письменни-
ка, збирача й великого поціновувача усної на-
родної творчості М. Гоголя. У його програмі 
– виставка народних умільців гоголівського 
краю, смакування гоголівськими стравами, 
огляд імпровізованої пасіки Рудого Панька, 
виступи почесних гостей, художніх колекти-

вів. На березі гоголівського ставу свою мис-
тецьку майстерність продемонстрували гурти 
“Гайдамаки”, “Мандри”, “Хорта”, “Краяни”, 
ВІА “Кобза” та ін. Учасниками купальського 
дійства стали відомі артисти України (А. Руд-
ницька, В. Голуб та ін.). Захід проводиться за 
підтримки та сприяння Полтавської обласної 
ради, Полтавської обласної державної адмі-
ністрації, численних меценатів.

“Маріїна долина”. Обласне культурно-
мистецьке свято. Засноване 1995 р. з ініціати-
ви наукового співробітника Чутівського ра -
йон ного краєзнавчого музею А. Шутя. 2000 р.
набуло статусу обласного культурно-мис-
тецького. Проводиться щорічно в День молоді 
на західній околиці с. Черняківки Чутівського 
р-ну Полтавської обл. Епізоди дійства: “Зір-
ка Полтавського небокраю” (відвідування 
гостями меморіального музею М. Башкирце-
вої); “Маріїними стежками” (екскурсія-про-
гулянка по Маріїних стежках); “Вклонімося 
славетній землі” (урочисте відкриття свята 
біля пам’ятного знака М. Башкирцевій); “Ле-
гендарна дівчина з Черняківки” (театралізо-
вана композиція з героїнею свята Марією); 
“Осяяні красою і талантом” (обласна вистав-
ка-конкурс робіт талановитих жінок-худож-
ниць Полтавщини на приз імені М. Башкирце-
вої); “Паростки майбутнього” (знайомство з 
мистецтвом талановитої дітвори Чутівщини); 
“Розмаїття талантів Полтавського краю” (ве-
лика концертна програма); “Розважайтеся, 
грайте і вигравайте” (святкові конкурси, ігри, 
розваги); “Спорт молодих” (змагання з різних 
видів спорту). Учасниками свята стали народ-
ні колективи Чутівщини (“Сузір’я”, “Мрія”, 
“Вільхуватські кумоньки”), м. Лубен (аматор-
ський гурт “Українська Швейцарія”), Гадяч-
чини (народний фольклорний ансамбль “Бе-
региня”), Глобинщини (гурт “Сусіди”), Ма-
шівщини (ансамбль танцю “Відродження”), 
професійні колективи Полтавської обласної 
філармонії. Цінність свята в тому, що в ньому 
тісно переплітаються історія та сьогодення, 
краса і спорт, мудрість і талант, вічність і не-
знищенність духовних скарбів українського 
народу.

Л-ра: “Маріїна долина”: обласне культурно-
мистецьке свято: буклет / Чутівська районна рада; 
Чутівська райдержадміністрація. – Чутове, 2007; 
Легенда Маріїної долини / Упоряд. А. А. Шуть. – 
Чутове, 2008. 

“Осіннє золото”. Щорічне обласне літе-
ратурно-пісенне свято, яке веде свій початок 
від 1999 р. Його засновники – викладачі та 
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студенти Березоворудського радгоспу-техні-
куму на чолі з директором О. В. Котенком і 
його заступником М. В. Скалієм. Відбувається 
у вересні в с. Березова Рудка Пирятинського 
р-ну Полтавської обл. на батьківщині поета-
пісняра Д. Луценка. Для дійства обладнано в 
найстарішому парку Полтавщини, стежками 
якого ходив Т. Шевченко, співоче поле – своє-
рідний літній амфітеатр, дахом якому стали 
голубі осінні небеса. Сюди з’їжджаються гос-
ті з усієї України, професійні та самодіяльні 
митці – співаки, композитори, музиканти, 
вишивальниці, килимарниці, щоб продемон-
струвати свої вміння. Програма свята вклю-
чає виставку виробів народних умільців, кві-
тів, хлібної випічки, виступи фольклорних 
ансамблів районів Полтавської обл., конкур-
си на краще виконання пісень поета-земляка, 
змагання читців Луценкової поезії, екскур-
сію до музейної кімнати митця. Традиційний 
атрибут дійства – вручення літературно-мис-
тецької премії імені Д. Луценка “Осіннє золо-
то” (із 2001 р.). Почесним гостем свята є дру-
жина поета Т. І. Луценко. На ньому побували 
нащадки поміщиків Закревських. На “Осін-
ньому золоті” 1995 р. презентовано книги 
Д. Луценка “Усе любов’ю змірено до дна”, “А 
я люблю, люблю…”, що побачили світ завдя-
ки благородним меценатам з Англії, 1997 р. 
– видання про Д. Луценка “Як його не лю-
бити”, куди ввійшли спогади артистів, пись-
менників про цього талановитого художника 
слова. Серед учасників дійства – Д. Петри-
ненко, В. Юхимович, І. Брезун, Б. Олійник, 
В. Крищенко, Р. Кириченко, Г. Левченко та 
багато інших видатних людей. “Пісенне свято 
“Осіннє золото” (директор Березоворудсько-
го народного історико-краєзнавчого музею 
В. В. Гончар) несе на своїх могутніх крилах 
невмирущі пісні Д. О. Луценка. Живуть вони 
в душах мільйонів людей праці – співвітчиз-
ників поета”.

Л-ра: Осіннє золото / Автор і упоряд. А. Ми-
хайленко. – К.: Ред. газ. “Вісті”, 2007.

“Пісні Бузкового гаю”. Щорічне обласне 
пісенно-мистецьке свято, яке відбувається в 
прославленому на весь світ М. Гоголем сели-
щі Диканьці в травні в період цвітіння бузку. 
Першопочатки його сягають 1947 р., коли 
змучені лихоліттями війни й тяжкою фізич-
ною працею місцеві жителі знаходили розра-
ду в щирій українській пісні. Місце дійства – 
пам’ятка природи Бузкова яма, що з’явилася 
на місці глиняного кар’єру цегельного заводу 
знаменитих Кочубеїв. Відпрацьований кар’єр 

було засипано шаром чорнозему й засаджено 
різносортовим бузком, який квітує ось уже 
майже 200 літ. Нове дихання народні гуляння 
отримали у 80-х рр. ХХ ст., коли поруч із Буз-
ковим гаєм над Пивоварським ставом диканьці 
облаштували імпровізовану сцену й глядацькі 
місця. На головній і дитячій сценах розважа-
ють гостей професійні та самодіяльні пісенні, 
хореографічні й циркові колективи Полтав-
ської обласної філармонії, Полтавського му-
зичного училища імені М. Лисенка, Гадяць-
кого училища культури імені І. П. Котлярев-
ського, Київського цирку, артисти з Харкова, 
Сум, Дніпропетровська, Кіровограда й інших 
міст України. Обов’язковим атрибутом свя-
та стало містечко майстрів, де можна поми-
луватися живописними творами мистецтва, 
вишиванками на різний смак, опішнянською 
керамікою, виробами з верби й лози, ляль-
ками-мотанками, прикрасами з бісеру, а за 
бажання й придбати їх. Рудий Панько частує 
гостей медом. Колориту додають гоголівські 
герої, фотосалон “Солоха”, підкову на щастя 
пропонує викувати кузня коваля Вакули. Се-
ред розваг – катання на човнах Пивоварським 
ставом, верхова їзда, прогулянка в розкішній 
кареті, спуск із надувних гірок. Доповнює все 
це традиційна українська кухня (каша, варе-
ники, галушки, солодощі).  

Л-ра: Скорик Василь. Таємниці Бузкової ями 
// Трудова слава. – 2009, 16 травня; Золотайко Га-
лина. Там солов’ї виспівують романси, там щедрі 
пахощі дарує всім бузок // Трудова слава. – 2010, 
14 травня.

“Різдво в Диканьці”. Обрядово-роз-
важальне дійство. Започатковане 2005 р. з 
ініціативи відділу культури і туризму Ди-
канської районної державної адміністрації. 
Учасниками є місцеві мешканці й численні 
туристи. Спілка сприяння розвитку сільсько-
го зеленого туризму розселяє гостей по са-
дибах диканьців, де в затишному родинному 
колі туристи стають учасниками Різдвяних 
урочистостей. Артисти районного Будинку 
культури готують обрядове свято “Ясен світ 
народився”. Особливого колориту йому на-
дають гоголівські герої – розкішна пані Со-
лоха, красуня Оксана, умілець коваль Вакула, 
козак Чуб, сільський пан голова, несміливий і 
набожний дяк. У центрі подій сам М. Гоголь, 
який із ватагою колядників ходить Дикань-
кою, вітає земляків із народженням Господа 
Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Від-
відують гості Свято-Троїцьку церкву, щоб 
послухати урочисте богослужіння. Великий 
земляк бував у цьому козацькому храмі, за-
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лишив згадку про нього в повісті “Ніч перед 
Різдвом”.

Л-ра: Галушка Людмила. Вже й Святвечір 
настає // Трудова слава. – 2009, 3 січня; Діден-
ко Валентина. Добрий вечір, щедрий вечір, рідна 
Диканьщино // Трудова слава. – 2010, 31 грудня; 
Пругло Тетяна. Таємниці Святого вечора // Тру-
дова слава. – 2012, 6 січня.

“Свято веселої мудрості”. Обласне свято. 
Заснував 1990 р. відділ культури Семенівської 
районної державної адміністрації Полтав-
ської обл. Проводиться щорічно в другу су-
боту вересня в с. Веселий Поділ Семенівсько-
го р-ну в парку імені Л. І. Глібова. Мета дій-
ства – вшанування пам’яті видатного земляка 
– українського байкаря, популяризація його 
багатої літературної спадщини, величі й му-
дрості української байки, іскрометної усної 
народної творчості, безцінного декоративно-
ужиткового мистецтва, залучення до актив-
ної сценічної діяльності читців-гумористів. 
Учасниками заходу є декламатори-гумористи 
з районів і міст області, самодіяльні та профе-
сійні колективи. 

Свято відбувається у формі театраліза-
ції: на ньому присутні Л. Глібов і герої його 
байок, а також інші знані особи, які прожи-

вали у Веселому Подолі або відвідували село: 
Т. Шевченко, О. Пушкін, князь О. Мещер-
ський із дружиною Катериною та донькою 
Кітті (мав власний палац, був меценатом, во-
лодів частиною цього чарівного куточка пол-
тавського краю), господар села А. Родзянко. 
Щороку учні Веселоподільської загальноос-
вітньої школи інсценізують байки Л. Глібо-
ва. Основним заходом на центральній сцені є 
обласна олімпіада байкарів. Найемоційніший 
атрибут дійства – виконання пісні “Журба” 
(сімейний дует В. та І. Саражин із смт. Се-
менівки), а також виступ місцевого народ-
ного фольклорно-етнографічного колективу 
“Криниця” (пісня “Веселий Поділ”, автор слів 
О. Дудник, автор музики О. Нога). Закінчу-
ється дійство великим концертом і врученням 
його учасникам грамот та цінних подарунків. 
Цього дня традиційно відбувається розіграш 
святкової лотереї, розважальна програма для 
дітей “Господарка зеленого гаю”, спортивні 
змагання з шахів і шашок, волейболу, перетя-
гування канату. Найшановніші кухарі району 
пригощають гостей і місцевих жителів смач-
ними українськими стравами.

Л-ра: Вісник Семенівщини. – 2008, 27 вересня; 
Коло. – 2008, 24–30 січня.
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Весела муза з-понад Райну [Текст] = Fröhliche Muse 
vom Rein: німецькі епіграми, вибрані з чотирьох сто-
літь / Пер. з нім. П. Стороженка. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 
2011. – 456 с.

Бібліографія німецьких епіграм в українських виданнях 
доволі нечисленна. Порівняно значні добірки виходили друком 
у журналах “Перець”, “Трибуна”, в альманасі сатири і гумору 
“Веселий ярмарок” (1991). З огляду на часове охоплення жан-
ру цю книжку можна назвати першою антологією німецької 
епіграми в українській перекладній літературі, хоч вона й 
не претендує на академічну репрезентативність. Переклад 
зробив полтавський письменник-сатирик, член НСПУ Павло 
Стороженко. 

Книжка видана двома мовами – оригінал і переклад наво-
дяться паралельно, вдало ілюстрована. 

Для широкого кола читачів – шанувальників гумору. 
Буде корисна для старшокласників і студентів, їхніх педа-
гогів як методичний матеріал в освоєнні німецької мови та 
літератури. 

Переклад здійснено переважно за виданням: Deutsche 
Epigramme aus vier Jahrhunderten, Verlag Philipp Recklam jun., 
Leipzig, 1985. Деякі відомості взяті з Вікіпедії.

ПРЕЗЕНТУЄМО НОВЕ ВИДАННЯ
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Р обота скульптора на перший погляд на-
гадує ремонт-будівництво: перфоратори, 

стамески, пил. Мистецтво об’ємних форм ви-
магає, окрім творчих задумів, сили фізичної, 
вмінь ремісницьких. Природу каміння чи за-
ліза треба спочатку відчути, щоб згодом по-
долати, вдихнувши в нього образне життя. 
Складний для кожного мистецтва шлях твор-
чого втілення у скульптурі набуває певного 
буквалізму. Якщо поети порівнюють пошуки 
потрібного слова з видобуванням руди, то 
скульптори в прямому сенсі втілюють форму 
шахтарським знаряддям. Авторські образи, 
народжуючись із твердого матеріалу, окрес-
люють усе те, що спочатку треба відсікти. Це 
може бути одна жива частка тіла людини, що 
загубилася або проросла з неживої твердо-
го інобуття на світ Божий. Жива частка, яка 
може сказати іноді більше, ніж гори тілесно-
го. Бо це мистецтво форми, яка організує все 
інше – навіть той магазин, що продає перфо-
ратори. 

…Я в гостях у двох скульпторів, які при-
їхали до Полтави та обживаються в ній, хо-
четься думати, надовго. Подружжя майстрів 
з першого ж погляду викликає симпатію та 
бажання дізнатися про секрети їхнього твор-
чого й сімейного життя. Він – Сергій Олеш-
ко – типовий образ людини пострадянського 
часу, іронічний, критичний до минулого, з 
багажем творчих здобутків – скульптур, які 
стали окрасою Львова. У його жилах кров 
дисидентів 1980-х і філософів соц-арту, гени 
українських чеснот і постмодерну, що не знає 
меж і кордонів. Вона – Анна Росинська – кра-
ківська сучасна дівчина з великими надіями 
і сміливими творчими планами, яка залиши-
ла європейське життя, що про нього мріють 
тисячі наших співвітчизниць, і приїхала до 
країни з іншими традиціями, чужими мовою 
і храмами. Такий учинок називати можна по-

різному – випробуванням, викликом або кро-
ком за долею. Головне, що це рішення сильної 
людини, яка знає, чого шукає в житті. 

Питання про оцінку спільної скульптур-
ної творчості Анна, не прийнявши грайливих 
інтонацій Сергія, повернула в серйозне русло 
творчих планів: “Сергій як скульптор зробив 
багато, але ще далеко не все. Наші найкращі 
твори – попереду, мені не подобається, коли 
митець зупиняється і починає шукати зовніш-
ні причини своєї творчої паузи”. 

За дівчачою тендітністю відкрилась хват-
ка і сила скульптора: про творчість треба го-
ворити тільки як про сенс життя. І вийшло 
так, як і просив на початку розмови Сергій 
Олешко, – розповідати не лише про його 
скульптури, а про їхню спільну творчість, бо 
це вже один вузол життя, творення, любові. 

Кілька скульптурних конкурсів в Україні 
засвідчили, що Анна – єдина жінка-скульп-
тор, яка бере в них участь і перемагає. На 
двох конкурсах – у Києві та Черкасах, при-
свячених темі кохання, мисткиня показа-
ла глибоке метафоричне бачення людських 
стосунків, відмовившись від традиційного 
зображення людських фігур. Анна Росин-
ська обрала округлі символічні форми й до-
вірилася глядацькій уяві, здатній домислити 
символіку в першооснові буття – яйці, або 
рушниковому вузлі, яким, за народною тра-
дицією, пов’язують молодят. Зав’язаний-пе-
ре в’язаний вузол із білого каменю рятує від 
сухої абстракції ніжна і беззахисна жива 
частка плоті, що проростає з глибини ком-
позиції. Дві символічні частини мають міцну 
життєву площадку, проте зависли в повітрі, 
у невагомості почуттів. Арабеска на камені – 
рушник, вишитий полтавським стилем “білим 
по білому”, тримає  композицію і розкриває 
символіку авторського задуму. Рушником 
пе рев’язують руки молодят на весіллі, і цей 

Ольга Орлова

ВУЗОЛ ТВОРЧОСТІ ТА ЛЮБОВІ: ІСТОРІЯ 
ДВОХ СКУЛЬПТОРІВ
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вузол двох доль повинен бути міцним і білим, 
як скульптура Ганни Росинської, адже легкої 
творчості, як і легкого кохання, не буває.

Анна почала завойовувати мистецький 
обшир України після закінчення Краківської 

художньої академії саме з конкурсів, зокре-
ма в Черкасах, де щорічно проводиться зма-
гання скульптурної майстерності “Живий 
камінь”. Конкурсний дебют її відбувся 2009 
року скульптурою “Легкого кохання не бу-
ває”. А вже 2011-го, презентуючи спортивну 
тематику, скульпторка виборола перше місце, 
створивши динамічну композицію “Велосипе-
дист”. Сергій, зауважимо, зі своєю фігурою 
“Борці” був другим. В інтерв’ю черкаському 
виданню Анна розповіла про таїни спільної 
творчості: “Мій чоловік – скульптор і теж є 
учасником фестивалю. Іноді він мені допо-
магає, а я більше над деталями працюю. Бува-
ють занадто важкі інструменти, які я просто 
не можу підняти. Я в нього питаю: “Ти мені 
допоможеш?” Він говорить: “Так”. Без нього 
я б це зробила, проте на це пішло би півроку.

– У цьому році плануєте перемогти на 
“Живому камені”?

– Ніколи про це не думаю. Просто роб-
лю фігуру. Сам процес – це цікаво. Ми всі 
борці, адже прагнемо подолати каміння. Ти 
змагаєшся, але ти вже переможець, якщо 
зробиш усе за планом. Із кожним фестива-
лем ти зростаєш, піднімаєш планку. І це най-
головніше” [1]. Слова Анни про подолання 

каміння та інструментів – це слова справж-
нього скульптора, який для втілення власно-
го задуму користується іноді чисто жіночим 
прийомом – подоланням чоловічої природи. 
Адже благовірний (це бачимо й неозброєним 

поглядом) допомагає з лицар-
ською готовністю і глибокою 
ніжністю. 

Послужний список скуль-
птур Сергія Олешка досить 
вагомий. У Львові його твори 
внесені до екскурсійних марш-
рутів. З повним правом можна 
сказати, що полтавський хло-
пець, який навчався в полтав-
ській школі № 2, бігав вули-
цями нашого міста, причетний 
до створення сучасного об-
личчя Львова. Це пам’ятники 
художнику Іванові Трушу, 
літературному героєві воякові 
Швейку, знаному у світі лем-
ківському художнику Ники-
форові Дровняку, культовому 
співакові Володимиру Івасю-
ку. Сергій Олешко був одним 
із перших, хто змінив вид су-
часної міської скульптури, 
відмовившись від високих по-

стаментів і колон. Він поставив своїх героїв 
на землю, наблизивши їх до сучасників, зрів-
нявши в правах із перехожими.

Біля Домініканського собору Львова 
художник посадив маленького чоловічка, 
схожого на блазня й філософа водночас, із 
піднятим догори пальцем. У місті з появою 
пам’ятника з’явилася традиція – потрима-
ти на вдачу Никифора за палець, яким той 
наче вказує глядачам на непомітні для бага-
тьох речі. Для того щоб зрозуміти, хто такий 
Никифор, необхідно прочитати мінімум три 
статті: про лемків – етнічних українців, ко-
трі проживають ще й у Польщі, Словенії; про 
самого Никифора Дровняка і про художни-
ків-примітивістів ХХ століття. І коли осягнеш 
трагедію депортованих лемків, зрозумієш 
гнаного і блаженного Никифором, пізнаєш 
картини, з яких глузували в його рідному міс-
ті Криницях і котрими був приголомшений 
Париж, – зрозумієш, чому львів’яни так по-
любили цей  пам’ятник і вважають дотик до 
бронзового пальця удачливим. 

Никифор Дровняков (1895–1968) – укра-
їнський художник із села Криниця, що на 
Лемківщині (територія сучасної Польщі), – 
нині визнаний одним із десяти найвідоміших 

Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

Анна Росинська, скульптор, художник
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митців-примітивістів у світі. У картинах цього 
“лемківського Піросмані” безхитрісне сприй-
няття світу обертається глибиною і трагіз-
мом, а вдавана простота таїть у собі пастки і 
страждання… Так жив митець, отримуючи за 
свою дитячу відкритість насмішки та образи. 
Щодень він платив одній жінці за молоко ма-
люнком, який та потім спалювала, і він знав 
про це. Одначе малював знову і ніс як платню 
за харчі… 

Скульптор Сергій Олешко зумів поєднати 
дитячу беззахисність із творчою непохитніс-
тю невизнаного генія. Це пам’ятник не тільки 
лемкові Епіфанію (одне з імен художника), а 
загалом творчості, несхожості, людській уні-
кальності, яка не вписується в усереднене, 
стандартне, усім сприйнятне. Це виклик люд-
ській байдужості, сірості, товстошкірості.

Епопея з пам’ятником художникові на 
його батьківщині, яку повідав Сергій Олешко, 
достойна Никифора. Бо вона нагадує вже не 
мистецький, а життєвий примітивізм – про-
стоту форми і складність людського розу-
міння. Сергій спеціально приїхав до Польщі 
на конкурс пам’ятника, який задумали по-
ставити в Криницях. Про це – у фрагменті 
інтерв’ю скульптора газеті “Дзеркало тижня”: 
“…приїхав і почав працювати у Кра-
кові в Академії мистецтв. Погодився 
на конкурс, виготовив модель, проект 
для остаточно вибраного місця. Потім 
з’ясувалося, що про конкурс узагалі 
не йшлося, бо їм треба було зробити 
так, щоб виграв польський скульп-
тор… Аби перевезти з Польщі мою 
модель у натуральний розмір у гіпсі, 
ми три місяці шукали автомобіль. По-
тім один польський професор, скульп-
тор, привіз його на своєму авто про-
сто на фабрику, на ливарку. Утвори-
ли новий ініціативний комітет, мерія 
дала згоду, і пам’ятник поставили як 
дарунок місту. До речі, гроші на ньо-
го дали львівські художники. По ходу 
довелося скульптуру трошки змінити: 
мусив забрати фігурку песика, хоча дуже хо-
тів залишити. Мені порадили все-таки не ви-
кликати пса з буди. “Як це лемко може бути 
з псом? Про що ви говорите? Це приниження 
його гідності”. З коровою, очевидно, було б 
поважніше! Знаний у світ Никифор Дровняк 
не був красенем, не був заможним, був про-
сто щирим, як дитина, і робив тільки те, що 
хотів, а кар’єра, у нашому розумінні, йому не 
була потрібна…

– До речі, ваш проект пам’ятника пересе-
леним у 1944–1947 роках з Лемківщини, Над-
сяння, Холмщини, Підляшшя переміг у кон-
курсі. Яка його доля?

– Усе завмерло. Це мала бути складна 
конструкція – граніт з металом. Не мав на-
міру показувати в ньому якісь протиріччя. На 
мою думку, депортація – це була, швидше, па-
перова справа, яка позбавила людей домівок, 
землі, садків, забрала не одне життя. Тому 
пам’ятник – паперові аркуші із символами: 
вирване з корінням дерево, яке пересадили в 
чужий ґрунт; карта з позначенням місць, звід-
ки насильно виселили людей...” [2, с. 3].

Пам’ятники Сергія Олешка у Львові ма-
ють своє обличчя, їх об’єднує авторський по-
гляд на людей творчих, у якому домінує під-
креслена інтелігентність, подеколи схована 
під маскою блазня, а іноді – явна, рафінована. 
Цю рису, а точніше – спосіб життя, складно 
передати одномоментним фрагментом на-
тури. Але майстру таки вдається. Приміром, 
його Іван Труш – художник-імпресіоніст, 
сучасник Івана Франка й Лесі Українки – 
втілення інтелігентності. Виразом обличчя, 
поглядом, манерою триматися, кожною де-
таллю бронзового костюму львів’янина ми-

нулого століття підкреслено його зовнішню 
стриманість і глибоку внутрішню роботу: “ба-
чити, відчувати, виражати”. Постать І. Труша 
з’явилась у творчому набутку скульптора не 
випадково: за його словами, “це справді дуже 
відома українська постать і не лише у літе-
ратурній критиці. Іван Труш ще відзначився 
тим, що постійно виступав за ідею об’єднання 
всіх українських земель, був людиною комп-
ромісною і одночасно наполегливою…” [2]. 

Ìèñòåöòâîçíàâñòâî

Скульптор Сергій Олешко
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1996 року пам’ятник землякові прикрасив 
Львів недалеко від Стрийського парку. 

Біля “Віденської кав’ярні” зручненько 
вмостився на кріселку Швейк із бронзи зав-
вишки людський зріст – ще одна скульптур-
на композиція Сергія Олешка, котра стала 
окрасою Львова. Уважні читачі роману Га-
шека знають, що бравий солдат був у Львові 
– він отримав “військовий квиток через Львів 
до станції Золтанець”. Швейк не був би со-
бою, коли б не спробував львівського пива. 
І саме цей блаженний момент увічнений у 
скульп турі Олешка. Уже виробився звичай 
кидати монетки у Швейкову гальбу й фото-
графуватися в нього на колінах. Працюючи 
над образом героя, художник був уважний до 
історичних деталей, приміром, дав точну ко-
пію стільця часів Першої світової війни, як і 
гальби – келиха для пива, а не стилізував їх 
під певний час.

Одна з нових робіт майстра – знакова для 
України фігура видатного українського ком-
позитора Володимира Івасюка, автора “Чер-
воної рути”. Окрім Сергія Олешка, авторами 
пам’ятника з повним правом можна назвати 
постійного співтворця архітектора Михайла 
Ягольника та співака Святослава Вакарчука, 
котрий виступив організатором і спонсором 
проекту. Монумент встановлений на кам’яній 
брилі, навколо – мозаїчна гітара. Проте ка-
мерний стиль скульптора залишився. Воло-
димир Івасюк постав на міському перехресті 
не монументальним героєм, а своїм хлопцем, 
близьким, як і його пісні. “Я зобразив Володю 
в русі, зовсім молодим, у той період, коли він, 
власне, й написав “Червону руту”. Старшим 
його б не впізнали. Якби Володя прожив до-
вше, швидше за все, набув би сценічного об-
разу. Якщо згадати його приятелів – співаків 
Назарія Яремчука чи Василя Зінкевича, то 
вони, обравши для себе сценічний імідж, у 
ньому й перебували. Івасюк нікого із себе не 
удавав, був стриманий, чемний, багато пра-
цював. У нього, навпаки, скоріше був комп-
лекс сором’язливості, ніж комплекс слави. 
Тому й важко його ліпити. Коли загинув, 
йому було лише тридцять, він якраз мінявся, 
входив у силу... Потужний мав дар, був емо-
ційним чоловіком, заглибленим у себе, судя-

чи з фотографій – інтровертом. Тому й хочу 
відтворити його характерний погляд – загли-
блений у себе. Через плече перекинуто сардак 
(гуцульський верхній одяг), ззаду він розгор-
нувся, наче крило в ангела. Сам постамент 
– сцена – зверху виглядатиме так, наче це 
скрипка; по колу – сходинки: Івасюк, який іде 
зі сцени. А позаду нотний стан, п’ять марму-
рових лінійок, на них – перші такти “Черво-
ної рути”. Мені хотілося показати, що після 
бітлів, напевно, Володимир Івасюк, як ніхто, 
зрозумів ту епоху і так яскраво увійшов у неї. 
Пісні “Бітлз” лунали від Львова до Камчатки, 
так само і «Червона рута»” [3]. 

На львівській паралельній лінії Сергія 
Олешка залишилися унікальні постаті україн-
ської культури. Успішно населяє черкасько-
полтавський напрям Анна Росинська. Новим 
контрапунктом явно проглядається Полтава, 
яка (це показала історія) вміє успішно в’язати 
долі. Так би хотілося, щоб цілеспрямованість 
і відданість мистецтву Анни разом із май-
стерністю і філософічністю Сергія створили в 
Полтаві нове скульптурне диво, у якому вті-
лилися б алегоричність Никифора, символізм 
вузла кохання, інтелігентність Труша, дина-
мізм вічного колеса (дипломна робота Анни), 
гумор Швейка і пісенність Івасюка. Я бачу 
нову скульптуру Олешків поруч із перехожи-
ми (в Полтаві ще немає таких пам’ятників) у 
затишному парку. Важко сказати – нею стане 
видатний полтавець, літературний герой чи 
символічна композиція?.. Одне можна при-
пустити достеменно – це буде справжнє мис-
тецтво, зв’язане з текучого сяйва двох твор-
чих доль.
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А ктуальність дослідження. Українське 
традиційне співоцтво (кобзарство, лір-

ництво, стихівництво) є одним із найхарак-
терніших явищ української національної 
культури, що піддається переосмисленню 
та незаангажованому вивченню з набуттям 
Україною незалежності. Протягом свого іс-
нування кобзарство виступало важливим 
чинником формування етнічної та національ-
ної ідентичності, тому викликає зацікавлення 
багатьох науковців. 

Інститут співоцтва є одним із яскравих 
виразників етнічної традиції, а співоцький 
світогляд може розглядатися як певна квінте-
сенція традиційного українського світогляду, 
що зумовлює актуальність дослідження. Ба-
чення світу і місця в ньому людини, людське 
призначення та етичні норми поведінки – те 
коло питань світогляду традиційних співців, 
що несли першосмисли та першоджерела 
українського суспільного буття, визначали 
зміст та долю вітчизняної традиції.

Традиційне співоцтво досліджувалося 
в музикознавчому (О. Богданова, С. Гри-
ца, Г. Квітка, Ф. Колеса, М. Хай, В. Харків), 
історичному (Б. Жеплинський, Б. Кардан, 
А. Омельченко), філологічному (П. Житець-
кий, А. Назарук, М. Сумцов) та культуроло-
гічному (К. Грушевська, В. Кушпет, К. Черем-
ський) аспектах. Тим не менше поза увагою 
залишається філософське осмислення сві-
тоглядної системи традиційного співоцтва. 
Частково з’ясуванням витоків специфічного 
співоцького світогляду займалися такі відо-
мі українські дослідники, як М. Гримич [2, 3] 
та К. Черемський [8–11], але ці дослідження 
мали пунктирний характер. 

Об’єктом нашої розвідки є світоглядна 
система українських традиційних парацер-
ковних співців (кобзарів, лірників та стихів-
ничих).

Завдання дослідження: з’ясувати прин-
ципову схему традиційного співоцького сві-
тогляду; винайти дефініцію світогляду тради-
ційних українських співців.

Вивчення українського традиційного спі -
воцтва веде свою історіографію із 20-х рр. 

ХІХ ст. Це етнографічні (В. Горленко, К. Гру-
шевська, Ф. Дніпровський, П. Єфимен-
ко, Б. Жеплинський, Б. Кирдан, П. Куліш, 

П. Мартинович, А. Омельченко, О. Русов, 
М. Сперанський, М. Сумцов), музикознавчі 
(О. Богданова, С. Грица, Г. Квітка, Ф. Коле-
са, М. Лисенко, О. Рубець, М. Хай, В. Хар-
ків), філологічні (П. Житецький, М. Сумцов), 
культурологічні (М. Гримич, К. Грушевська, 
О. Дубас, В. Кушпет, К. Черемський) та філо-
софські (Т. Мартинова) дослідження. В куль-
турологічних та історичних працях вітчиз-
няних і зарубіжних авторів доволі докладно 
проаналізовані питання ґенези та розвитку 
феномену українського співоцтва (М. Гри-
мич, С. Грица, К. Грушевська, Н. Кононен-
ко, К. Черемський), роль народних співців 
у традиційному середовищі (В. Кушпет, 

Олександр Савчук

СВІТОГЛЯДНА СИСТЕМА 
УКРАЇНСЬКИХ ПАРАЦЕРКОВНИХ СПІВЦІВ: 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

П. Д. Мартинович робить запис від невідомого кобзаря. 
м. Красноград Харківської обл.  (раніше –  м. Костян-

тиноград Полтавської губ.). Кінець 1920-х рр.
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М. Підгорбунський), їхній уплив на форму-
вання українського менталітету (Т. Марти-
нова). Але філософське дослідження світо-
глядної системи традиційного співоцтва, 
особливостей світосприйняття та світорозу-
міння співців – біла пляма сучасного кобза-
рознавства. Навколо проблеми співоцького 
світогляду постає ряд важливих дотичних пи-
тань: самосвідомості співців, розуміння ними 
самих себе, ставлення до свого “ремесла”, со-
ціокультурних функцій співців та ін. 

Світогляд кобзарів, лірників та стихівни-
чих (далі – співоцький світогляд) представ-
ляє цінність ще й тому, що є не тільки проявом 
“складного спектру світоглядних вірувань і 
душевних переживань українців” [1, с. 10], 
але й містить оригінальне світорозуміння, має 
відносно високий рівень рефлексії співців по-
рівняно з іншими соціальними групами укра-
їнського традиційного середовища.

Світоглядна система українських тра-
диційних співців є інституалізованою, адже 
кобзарі та лірники складали співоцьку кор-
порацію на кшталт європейських середньо-
вічних цехів. Інституалізованість співоцького 
світогляду стала запорукою його збереження 
й трансляції протягом кількох століть. Сві-
тоглядна система українських традиційних 
співців – концентр народної мудрості, яка 
виявляється в специфічний спосіб народного 
філософування.

Світогляд є структурою, що здатна змі-
нюватися, але характер змін світогляду від-
різняється більшою “інертністю” порівняно 
з еволюцією матеріальної та духовної куль-
тури. Протягом ХVII–ХІХ сс. стають поміт-
ними зміни в репертуарі співців: поступово 
відмирає героїчний епос і збільшується соці-
альний “запит” на моралістичні твори, зокре-
ма на думи соціально-побутового характеру 
(“Про удову”, “Про трьох братів з Озова”, 
“Про сестру і брата”). З іншого боку, відоме 
ревне ставлення співців до текстів свого ре-
пертуару. Співоцька присяга містила уста-
новку на консервативність щодо репертуару 
і регламентувала порядок внесення до спі-
воцького пісенного набутку нових творів: “…
із пісні-думи слова не викидати й свого не до-
давати” [6, Ф. 8-4. – Од. зб. 338. – Арк. 53–55]. 
Нові пісні повинні були пройти цехову раду 
і лише в разі схвалення потрапляли до Вус-
тинських книг. Уся інша новотворчість могла 
“записуватися” у так звані “промежки” Вус-
тинських книг. На прикладі співоцького ре-
пертуару видно, що світоглядна система тра-
диційних співців має інваріантну частину, яка 

представляє собою головні складові співоць-
кого світогляду: уявлення про світ, ціннісні 
орієнтації, ідеали. Говорячи про співоцький 
світогляд, маємо на увазі саме цю інваріантну 
складову і розуміємо світоглядну систему в її 
структуралістському тлумаченні: “структура 
– це сукупність відношень між елементами 
цілого, що зберігає свою стабільність у різно-
го роду трансформаціях та змінах; елементи 
структури (системи) можуть змінюватися, 
сама структура є незмінною” [5, с. 97]. 

Світоглядна система – поняття, близьке 
за змістом до концепту “картина світу”, але є 
ширшим за нього. Картина світу відображає 
переважно когнітивну та онтологічну скла-
дові світогляду. Але світогляд не просто кар-
тина світу. Він містить ставлення людини до 
світу, суспільства, їх оцінку, те, що міститься 
в аксіологічній складовій світогляду.

Структуру співоцького світогляду можна 
віднайти, досліджуючи систему “співоцький 
цех–співець–соціальне середовище” (рис. 1): 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

  
 

 
 

Рис. 1.  Система “співоцький цех–
співець–соціальне середовище”

Соціокультурні функції – безпосередньо 
виконання традиційного репертуару, інші 
суспільні функції – скеровані на суспільство 
і найбільш досліджені науковцями. Але ми 
представляємо їх як похідну від співоцького 
світогляду, як функцію від нього.  

У такому разі світогляд можна розгляда-
ти як чотирирівневу структуру, що має онто-
логічну, когнітивну, аксіологічну та праксео-
логічну складові. Цей методологічний підхід 
дозволяє простежити мотивації діяльності 
співців, визначити ціннісну матрицю соціо-
культурного буття співців, а також специфіч-
ні співоцькі суспільні функції.

Загальна структура співоцького світогля-
ду представлена на рис. 2. Під традиційним 
співоцьким світоглядом розуміємо систему 
професійних та сакральних знань, когнітив-
них схем, цінностей, переконань і практичних 
настанов співців, що мають духовно-мистець-
ку репрезентацію в традиційному суспільстві, 
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а також розуміння співцями себе, свого при-
значення й місця у світі. 

У співоцькому світогляді виділяємо: про-
фесійні знання, під якими розуміємо специ-
фічні знання кобзарів та лірників як профе-
сійних народних музикантів; під сакральними 
знаннями розуміємо таємні знання співців, 

що транслювалися між поколіннями кобзарів 
у цеховому середовищі, які несли “сліпець-
ку мудрість” і в самій свідомості співців були 
позначені як “таємні”. Так, в етнографічних 
записах Ф. Дніпровського зберіглося “за-
клинальне слово” від харківського кобзаря 
П. Древченка на таємні знання 11-ої та 12-ої 
Вустинських книг:  “Слова ці в недобрий час 
промовляються, бо ними 12-ть Устинських 
книг і Сподарь тайник заклинаються” [6, 
Ф. 8-4. – Од. зб. 338. – Арк. 89]. В останніх 
Вустинських книгах, на думку співців, “збе-
рігається правда людська і ота правда, яку 
царі та пани не вспіли схоронити в домовину 
разом з Україною” [6, Ф. 8-4. – Од. зб. 338. – 
Арк. 89].

Професійні та сакральні знання навпов-
нюють онтологічну складову співоцького 
світогляду. Але, крім них, через психофізіо-
логічні особливості та цеховий устрій, можна 
говорити і про формування певних стереоти-
пів поведінки, соціальних установок та когні-
тивних механізмів у свідомості співців. Світо-
глядна система кобзарства, що формувалася 
на українському світоглядному ґрунті, міс-
тить ознаки українського менталітету і має 
свою специфіку. Співвідношення співоцького 
світогляду і традиційного світогляду україн-
ців може бути представлене як своєрідна над-
будова над комплексом світоглядних уявлень 
українців (рис. 3). Етномузикознавець О. Бог-
данова вважає, що особливостями світогляду 
співців можна назвати “байдужість до слави і 
почестей, відречення від світських принад та 
суєтності життя, аскетичне існування, суво-

рі моральні поведінкові норми. А через фе-
номен кобзарсько-лірницької традиції “від-
дзеркалювався складний спектр світоглядних 
вірувань і душевних переживань українців” 
[1, с. 10]. 

Бачення себе і свого місця у світі співцем 
– базове для визначення світогляду кобзаря і 

того куту зору, під яким він “дивиться” на світ. 
Це так звані когнітивні аспекти світогляду 
співців, які можна дослідити, застосовуючи 
“emic”-підхід. Когнітивну складову співоць-
кого світогляду умовно поділяємо на особли-
вості мовлення співців, етіологію речей світу, 
когнітивні особливості співоцької свідомості 
та бачення співцем свого місця у світі. 

Аксіологічний аспект співоцького світо-
гляду містить ідеали, цінності та норми пове-
дінки співців – усе те, що співець висловлює 
за допомогою виконання традиційного ре-
пертуару.

Очевидною є праксеологічна складова 
співоцького світогляду, що виражається в со-
ціокультурних практиках співців, виконанні 
певних соціокультурних функцій, цікаве по-
яснення яким дає П. Куліш: “Нищие исклю-
чаються слепотой своей из обыкновенных 

условий сельського быта как-будто для 
того, чтобы развивать в своем неизбежном 
самоуглублении мыслительные способнос-
ти, вно сить в общество поселян религиозно-

Рис. 2. Структура співоцького світогляду

 
 
 
 
 

  
  

   

Рис. 3. Модель співоцького світогляду
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философскую стихию и таким образом под-
держивать нравственную жизнь его на из-
вестной высоте” [4, т. 1, с. 45]. Про значення 
співоцького репертуару для народу О. Русов 
говорить так: “В его песнях весь народ видит 

объективное отражение своего общенарод-
ного сознания и потому уважает его... в его 
эпопеях все земное связано с божественным... 
В его песнях весь народ видит объективное 
отражение своего общенародного созна-
ния и потому уважает его” [7, с. 310–311]. За 
К. Черемським, співці, крім парацерковної 
(“навколоцерковної”) функції, також “звору-
шували людей співогрою, викликали розраду 
й духовне піднесення. Їх вважали також за 
своєрідних… будителів прагнень до правди, 
справедливості, волі” [11, с. 8]. Крім того, “в 
епосі ніби закладено моделі найважливіших 
поведінкових реакцій і шлях подолання не-
згод” [11, с. 9]. Соціокультурні практики спів-

ців мають форму звичних для українського 
традиційного суспільства кобзарювань (на 
ярмарку, біля церкви чи так звані “ходки” по 
домах). 

Висновки. Віднайдена структура співоць-
кого світогляду дозволяє уточнити суспільні 
функції кобзарства і віднести їх до праксео-
логічної складової співоцького світогляду. 
Тепер соціокультурні практики, аналізом 
яких переважно займалися дослідники, ста-
ють не причиною, а наслідком онтологічного, 
когнітивного та аксеологічного аспектів сві-
тоглядної системи кобзарів та лірників. Но-
вовведена дефініція кобзарського світогляду 
підкреслює духовні основи феномену кобзар-
ства. 
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Нотатки до біографії поета

М ихайло Миколайович Петренко (1817, 
м. Слов’янськ – 1862, м. Лебедин Хар-

ківської губернії) – відомий український по-
ет-романтик. Рід Петренків походив зі сло-
бідських козаків Ізюмського 
полку і мешкав у Слов’янську 
не менше двох з половиною 
століть.  Батько майбутнього 
поета Микола Гаврилович Пе-
тренко за участь у військових 
кампаніях отримав почесний 
титул “личное дворянство”.

1817 р. у сім’ї народжуєть-
ся первісток, якого й назвали 
Михайлом. Першу освіту Ми-
хайло Петренко отримав у до-
машніх умовах. Близько 1826–
1830 рр. він – учень ізюмського 
трьохкласного училища. По-
тім продовжив навчання в Хар-
ківській губернській гімназії. 
Із вересня 1837-го по 1841 р. 
– студент Харківського уні-
верситету. Здобувши вищу юридичну освіту, 
Михайло Петренко спочатку працює в пові-
тових органах судочинства Харківської гу-
бернії, а потім його призначають на посаду 
стряпчого повітового суду міста Лебедина 
(тепер Сумська область).

У Державному архіві Донецької області 
зустрічається рапорт на ім’я харківського гу-
бернського прокурора з власноручним підпи-
сом Михайла Петренка про те, що він прибув 
у місто Лебедин 6 липня 1849 р. для “исполне-
ния должности уездного стряпчего”. З цього 
дня й до кінця життя Михайло Миколайович 
живе і працює в Лебедині. Тут у них із дру-
жиною дворянкою Ганною Миргородовою 
народжується п’ятеро дітей: Микола, Марія, 
Євграф, Людмила і Варвара. 

Просування М. Петренка по службових 
щаблях у Лебедині в деталях ще не встанов-
лене за виключенням двох фактів із його 

біографії. 1858 р., звертаючись до Лебедин-
ського повітового  училища з проханням за-
рахувати учнем його старшого сина Миколу, 
М. Пет ренко в заяві вказує, що він має чин ти-
тулярного радника, а в некролозі від 26 грудня 
1862 р. зазначається, що поет помер, будучи 

вже в чині колезького асесора.
У Лебедині М. Петренко 

був знаною і шанованою лю-
диною. Тому в його життєпи-
сі занотована і така подія, як 
перебування на Лебединщині 
Т. Г. Шевченка. Та все ж мало 
збереглося документальних 
свідчень про зустріч і спіл-
кування поета з Кобзарем. У 
“Шевченківському словнику” 
[8, с. 102] стверджується, що 
Петренко зустрічався з Шев-
ченком у маєтку Хрущова в 
селі Лихвине. А чому не згаду-
ється при цьому повітове місто 
Лебедин, у якому Петренко 
жив і займав у повітовому суді 
посаду титулярного радника 

(колезького асесора) й, напевне, був добре 
знайомий зі своїм однокашником по Харків-
ському університету одним із братів Залєсь-
ких – Олексієм? Адже в першій декаді черв-
ня 1859 р. Т. Шевченко брав участь у “каші”, 
яку організували на березі Псла біля хутора 
“Нові” брати Залєські з друзями. І тут про 
М. Петренка – ні слова. Це свідчить про те, 
що факт знайомства і спілкування Петренка з 
Шевченком на Лебединщині потребує ще до-
даткового вивчення. 

Петренко був добре знайомий із творчіс-
тю Шевченка, і не випадково, як стверджують 
шевченкознавці, на деяких його віршованих 
творах, наприклад “Думи мої, думи мої, де 
ви подівались”, “Ой біда мені, біда” та інших, 
відчувається  вплив поезії Тараса [5, с. 39, 40]. 

За наполяганням Лебединського районно-
го осередку “Народного Руху” і безпосеред-
ньо його голови письменника Б. І. Ткаченка 

Михайло Шкурка 

МИХАЙЛО ПЕТРЕНКО ТА ЙОГО БЕЗСМЕРТНА 
ПІСНЯ  “ДИВЛЮСЬ Я НА НЕБО…” 

195-річчю з дня народження поета-романтика 
М. М. Петренка присвячується

Михайло Петренко, 
український поет-романтик 

XIX ст.
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вулицю Постишева в Лебедині перейменова-
но на вулицю поета-романтика, автора все-
світньо відомої пісні-романсу “Дивлюсь я на 
небо...” М. Петренка. Зважаючи на те, що в 
Україні за радянських часів із відомих ідео-
логічних міркувань ім’я поета замовчувалося, 
вважаємо за доцільне встановити на початку 
цієї вулиці спеціальний інформаційний стенд, 
зміст якого повідав би про життя і творчість 

Михайла Миколайовича, адресу його 
проживання в Лебедині та місце по-
ховання на Покровському кладовищі.

У Лебедині, як встановили місцеві 
краєзнавці, М. Петренко проживав по 
нинішній вулиці Щербакова, 4. У кінці 
ХІХ ст. його будинок придбав купець 
Воскобойніков. 1899 р. помешкання 
було капітально відремонтоване, про 
що свідчить напис на фронтоні. Спо-
руда до наших днів збереглася, зна-
ходиться в хорошому стані і викорис-
товується під житло приватними осо-
бами.

У вересні 2012 р. місто Слов’янськ 
Донецької області – батьківщина М. 
Петренка – відзначатиме 195-ту річницю від 
дня народження і 150-ті роковини з дня смер-
ті поета. Упевнені, що й Лебедин не залишить-
ся осторонь цих культурно-історичних подій.

На жаль, прижиттєвого портрета по-
ета ні в Лебедині, ні на його батьківщині в 
Слов’янську не збереглося. Ті ж із членів 
родини, які на багато років пережили поета, 
стверджували, що найбільш схожим на свого 
дядька був його племінник Антон Костянти-
нович Петренко, фото якого за 1907 р. подає-
мо в цій статті.

За радянських часів доля родини М. Пе-
тренка, як і багатьох інших українських пись-
менників, діячів науки та культури, склалася 
трагічно. Його поезія, як стверджували ідео-
логи більшовизму, не відповідала “ідеалам 

комунізму” і заборонялась, а більшість членів 
родини були репресовані. Стосовно Антона 
Костянтиновича рішенням “трійки” (прото-
кол № 7 заседания Тройки УНКВД по Доне-
цкой области от 23 апреля 1938 г.) було ви-
несено такий жорстокий вирок: “Петренко 
Антона Костянтиновича РАСТРЕЛЯТЬ, иму-
щество конфисковать”. У такий спосіб було 
винищено майже весь петренківський рід.

Унаслідок копітких досліджень встанов-
лено адресу ймовірного проживання поета-
романтика в Лебедині та місце його вічного 
спочинку на міському Покровському кладо-
вищі, а також виготовлені меморіальні дошки 
на об’єктах, пов’язаних із митцем. М. Пет-
ренкові присвячено низку статей і поетич-
них творів, що публікувались у місцевій пре-
сі. У Лебединському педагогічному училищі 

імені   А. С. Макаренка проводяться вечори, 
присвячені життю і творчості літератора. Та 
найбільш душевно, у тон до ювілею прозвучав 
вірш відомого місцевого журналіста і поета 
В. О. Дудченка “Петренківське небо”: 

Петренківське небо безмежне і чисте,
Улюблена Божа небесна блакить.
Зоріє над нами улюблена пісня,
То в неї душа України болить.

Невже в Лебедин, у довічне заслання
Зневірена доля за тим привела,
Щоб краяти серце поета мовчанням,
І крила пісенні йому відтяла?..

І сяє над нами Петренкове небо, 
І ллється у душу його глибочінь.
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У струнах бандури пісенний Заремба
Вустами народу висвячує синь.

Чому я не сокіл? Чому не літаю?
Дзвеніли над світом у зоряну мить,
Коли астронавтам над  місяцекраєм
Плескав у долоні захоплений світ.

І неба блакить

Перші поетичні твори М. Петренка бу-
ли опубліковані 1841 р. в альманасі “Сніп”  
О. Корсуна, потім 1843 р. – у “Молодику”, 
1848 р. – у “Южно-русском сборнике” А. Мет-
линського. До нас дійшло лише дев’ятнадцять 
його поезій. Та все ж визнання Михайло-
ві Миколайовичу як поету принесла поезія 
“Небо”, яку було покладено в основу всесвіт-
ньо відомої української пісні-романсу “Див-
люсь я на небо...” [3]:

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав!

Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту,

І ласки у зірок, у сонця просить,
У світлі їх яснім все горе втопить;

Бо долі ще змалку здаюсь я нелюбий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?

Кохаюся з лихом, привіту не знаю,
І гірко, і марно свій вік коротаю;
І в горі спізнав я, що тільки одна, –
Далекеє небо, – моя сторона.

І на світі гірко; як стане ще гірше, 
Я очі на небо, – мені веселіше!
І в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.

Коли б мені крилля, орлячі ті крилля,
Я б землю покинув, і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польнув,
І в хмарах навіки от світу втонув!

Поезія “Небо” зразу ж полюбилася на-
роду. Її почали наспівувати. Та лише коли до 
тексту долучився польський та український 
композитор і музикант Владислав Івано-
вич Заремба (1833–1902) і здійснив класичне 
аранжування мелодії пісні, вона стала воіс-
тину народною. Починаючи з перших років 
ХХ століття пісню почали розтиражовувати 
на грамплатівках, а в наш час – і на компакт-
дисках. 

До революції, наводимо як приклад, грам-
запис пісні “Дивлюсь я на небо…” здійснений 
фірмою “Грамофоне концерт рекорд” (1907) 
у виконанні відомого російського співака 
Н. Г. Сєвєрського. Цю пісню виконували та-
кож і багато інших співаків. Після жовтнево-
го перевороту запис народних українських 
пісень, зокрема й цієї, практично призупи-
нився.

І лише після переможного 1945 р. Апре-
лєвский завод у Москві розпочав тиражувати 
запис на грамплатівки українських народних 
пісень – як у сольному, так і в хоровому їх ви-
конанні. Одним із перших був запис 1946 р. 
пісні “Дивлюсь я на небо...” у виконанні на-
родного артиста України Андрія Іванова. 
Далі кожен із видатних українських спі-
ваків вважав за честь включати у свій кон-
цертний репертуар цей твір. Її виконували 
І. С. Козловський, Д. М. Гнатюк, А. І. Кочерга, 
А. Б. Солов’яненко, та всіх і не перелічити. 
Особливої уваги заслуговує виконання піс-
ні Б. Р. Гмирею, який був земляком її автора 
[2, с. 8, 38, 80а]. Це виконання було найвищої 

Антон Петренко з дружиною в Криму, 1914
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проби. Кожного разу диктор радіопередачі з 
любов’ю і шанобою сповіщав: “Співає Борис 
Гмиря”.

Пригоди космічної одіссеї пісні 
“Дивлюсь я на небо...”

Цей заключний розділ статті за своєю на-
звою може здатися дивним для читачів, тому 
виникає потреба дещо пояснити. Дивним ви-
дається поєднання знамени-
тої української пісні з осво-
єнням людством космосу. 
А суть питання ось у чому. 
Коли в далекому 1962 р. Ра-
дянський Союз запустив на 
навколоземну орбіту новий 
космічний корабель “Вос-
ток-4”, його вів всесвітньо ві-
домий космонавт- українець, 
уродженець міста Узин Київ-
ської області Павло Романо-
вич Попович.

Пролітаючи над рідним 
краєм, попри заборону цен-
тру керування польотом на 
довільний витік інформації 
із космічного корабля, По-
пович самочинно вирішив ви-
йти в ефір із привітанням до 
землян… 

Далеко не всім видан-
ням пощастило до  нес  ти до 
читача правдиву інформацію про це. Та ко-
респондентка газети “Україна молода” Анас-
тасія Богуславська зуміла зустрітися з Пав-
лом Романовичем і взяти в нього інтерв’ю. 
Ось що сказав космонавт: “Співати я за-
вжди любив, мав, як мені казали, рідкісний 
голос – драматичний тенор, і навіть кілька 
консерваторій мене запрошували до себе. 
Але авіація, космонавтика для мене були по-
над усе. Перша українська пісня залунала 
у космосі ще у 1962 році, коли я літав із Ні-

колаєвим. Ми ввімкнули всі передавачі на 
Землю, і я заспівав: «Дивлюсь я на небо та 
й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не лі-
таю...»” [1].

Павло Романович був людиною емоцій-
ною, мав чудовий голос, і тому його приві-
тання з космосу прозвучало в пісенній фор-
мі. І полинула через ефір до землі, до всього 
безкінечного простору знаменита українська 

мелодія. На землі в центрі 
польотів розпочалася па-
ніка. За практикою тодіш-
ніх компетентних органів, 
розпочали пошук “винних”. 
Та було вже пізно. Пісня 
(вперше в історії!) за ліче-
ні секунди стала надбанням 
всього людства і полинула 
в космічну глибінь. Можна 
уявити, як миттєво було на-
діслане розпорядження всім 
редакціям – газет, журналів 
тощо – не згадувати про це 
привітання в пісенній формі. 
Десятки років і навіть доте-
пер офіційно замовчується 
цей історичний факт.

Та недарма кажуть у на-
роді: “Шила в мішку не вта-
їти”. У січні 2007 року вся 
країна відзначала 100-річчя 

з дня народження С. П. Ко-
рольова. Спочатку святкування проходили 
в Москві, а через тиждень – і на батьківщи-
ні Сергія Павловича в обласному місті Жи-
томирі. На свято прибули численні делегації 
з Москви та інших міст колишнього СРСР. 
Найбільш поважною була представницька 
делегація космонавтів на чолі з космонавтом, 
тепер уже генерал-майором П. Р. Поповичем.

Зал Житомирського обласного музично-
драматичного театру переповнений. Розпо-
чинаються врочистості, далі концерт. Усі з 

Борис Гмиря, 1948
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нетерпінням чекають виступу Павла Попови-
ча… Не вагаючись, космонавт піднімається на 
сцену – і звучать перші акорди фортепіано, 
лине улюблена пісня  “Дивлюсь я на небо...”. 
Зал вибухає аплодисментами, чуються вигу-
ки: “браво”, “біс”... Звісно ж, публіка, особли-
во журналісти, засипали чоловіка питаннями. 
Не обійшлося і без згадки про космічне по-
здоровлення землянам. Тут Павло Романо-
вич вирішив бути доволі відвертим і відразу 
ж розставити крапки над “і”. Справді, факт 
поздоровлення піснею з орбіти космічного 
корабля мав місце, але це, як пояснював піс-
ля приземлення, була його “хуліганська ви-
тівка”. Стосовно ж замовчування його у ЗМІ 
країни, наголосив:  це питання вже до інших 
людей…

Не менш дивно розвивалися події і після 
святкування 100-річного ювілею Корольо-

ва в Житомирі. На другий-третій день усі 
центральні газети області опублікували свої 
репортажі про врочистості, але в кожній із 
них, неначе за командою, зізнання Попови-
ча про космічну пригоду з піснею “Дивлюсь я 
на небо...” “прибрали”. Чи то комусь не спо-
добалося, що саме українська народна пісня 

перша в історії підкорила космос?!. А нам за-
лишається іронічно “побажати успіхів” тим 
“діячам”, які так ревно оберігають сміхотвор-
ні “таємниці полішинеля”. Та попри їхні жа-
люгідні потуги українська народна пісня про-
довжує завойовувати серця людей, а завдяки 
патріотичному вчинку П. Р. Поповича – і нав-
колоземні орбіти.
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22 березня виповнюється 170 років від 
дня народження відомого українського ком-
позитора, одного з найкращих інтерпрета-
торів творчості Т. Г. Шевченка М. В. Лисен-
ка. Багато вже написано про 
нього теплого й доброго. Та 
до цього вінка шани й любові 
хочеться додати й кілька слів 
про те, як Микола Віталійо-
вич відвідував могилу Вели-
кого Кобзаря в Каневі.

Як відомо, через усе своє 
життя  талановитий компози-
тор проніс трепетне ставлен-
ня до українського поета. Це 
захоплення зародилася в ньо-
му ще в дитинстві, коли впер-
ше почув твори з Шевчен-
кового  “Кобзаря”. А 1868 р. 
написанням (на замовлення 
галичан) музики до “Запові-
ту” Микола  Віталійович роз-
почав велику серію творів під 
назвою “Музика до  «Кобза-
ря»”, до якої входить майже 
90 вокальних  номерів різних 
жанрів.

Та глибока залюбленість у Шевченка ви-
явилася й через доволі часті приїзди Лисенка 
до місця вічного спочинку Кобзаря. А про це 
можна довідатись із тогочасної періодики, зі 
спогадів сина композитора – Остапа, із за-
писів та автографів, залишених митцем на 
сторінках книг вражень першого народного 
музею поета – Тарасової світлиці, з листу-
вання  Миколи Віталійовича з талановитим 
педагогом, журналістом і вірним охоронцем 
Шевченкової могили В. С. Гнилосировим та 
культурно-освітнім діячем, хоровим дириген-
том і педагогом Г. І. Маркевичем.

В Інституті рукописів Національної біб-
ліотеки України імені В. Вернадського та Від-
ділі рукописних фондів і текстології Інсти-
туту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України  зберігаються  кілька таких листів за 
1882–1896 роки. З них ми довідуємося, напри-
клад, що 1882 р. Микола Віталійович  зі сво-
єю родиною відпочивав у Каневі. У листі до 

Г. І. Маркевича від 31 березня 1882 р. він пи-
сав: “На літо маємо на гадці наймати собі 
дачу у Каневі, на горах, так що й Полтав-
щина уся, мов на долоні, і Дніпро під горою 

берег риє, Тарасова оселя 
побіч, у Київ і в Кременчук 
водяний шлях недалеко. Міс-
цина, кажуть, чудова, коли б 
тільки судилося найняти...” 
[1, Ф. 25. – № 176].

В іншому листі, від 7 че-
рв ня 1882 р., композитор  
знову пише  Маркевичу: “Ми 
з сім’єю, старими ледве що 
осіли у Каневі. Потроху за-
чинаю до роботи тулитись. 
Роду  нашого тут житиме 
безліч, а в Прохорівці (село 
поблизу Канева – Р. Т.) че-
рез станцію три сім’ї това-
ришів кревних і сердешних: 
Беренштам, Науменко і Тре-
губов, усі з сім’ями. Раз на 
тиждень, звичайно у неділю, 
будемо бачитись...” [1, Ф. 25. 

– № 177]. 
Із листів М. В. Лисенка до 

В. С. Гнилосирова  дізнаємось про існування 
в Каневі самодіяльного театру, яким, імовір-
но, і керував Гнилосиров. Адже в листах до 
композитора він просив допомогти  підібра-
ти репертуар для театру. Відповідаючи йому, 
в листі  від 18.02.1885 р. композитор пише: 
“Душе люб’язна, коханий добродію Василю 
Степановичу! Спасибі Вам за звістку, котра 
і в метрополії підіймає духа... Дай Боже роз-
витися доброму початку. Я  довго не писав, 
усе вишукував по магазинах  фортепіанного 
укладу  опери “Запорожець за Дунаєм”, та на 
лихо ніде немає...

Ми оце увесь час були зайняті з нашим  
почесним гостем Іваном Франком, що був 
приїздив до  нас зі Львова. Це ж є перша літе-
ратурна сила  Галичини...

 Піддержуйте якомога спектаклі укра-
їнські, прищеплюйте до цього смак серед  
товариства; ніщо в світі не будить так са-
мосвідомості й не прихиляє смак ревно до 

Раїса Танана

ВІН ЧАСТО БУВАВ НА ТАРАСОВІЙ ГОРІ
До 170-річчя від дня народження М. В. Лисенка

Микола Лисенко, композитор, 
культурно-громадський діяч
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свого... Може б, з нового що поставили, з 
Кропивницького творів драматичних.. Ози-
вайтесь, голубе, про своє життя та готуйте 
добрі вісті  кореспонденції  з Вашої країни”  
[7, Ф. ІІІ. – № 4400]. І в листі від 27.02.1885 р. 
також читаємо: “Добродій ласкавий, Василю 
Степановичу, Старицький не має в себе нот 
у Києві до “Запорожця за Дунаєм”. Ті ноти 
лишилися в Одесі... Хіба вже у вашій Канів-
ській капелі знайдеться такий музика, що 
розкладе з фортепіанних  нот на свої скрип-
ки та духові, які у вас складають капелу…” 
[7, Ф. ІІІ. – № 4145].

Як відомо, Микола Віталійович  був чле-
ном старої київської “Громади”, яка постійно 
турбувалася про впорядкування Шевченко-
вої могили. Тому для нього було не байду-
же, в якому стані вона перебуває; як і інших 
старогромадівців, його боляче вразило те, 
що київський губернатор заборонив стави-
ти на Шевченковій могилі чавунний хрест, 
зроблений на заводі Термена в Києві 1883 р. 
А причиною заборони послужили такі слова 
Т. Г. Шевченка:

Свою Україну любіть,
Любіть її ... Во время  люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Цей патріотичний надпис В. В. Тарнов-
ський замовив для пам’ятника-хреста, й через 
нього хрест “заарештували”. Тож гірко пе-
чалиться композитор у листі до Гнилосиро-
ва: “Дякую Вам сердешно  за давнього листа 
Вашого про болючу справу Батькової могили. 
Звичайно, я зараз почав бігати і клопота-
тись, але не відмовляв Вам задля того, що ще 
не мав жодних наслідків клопоту...

Доки, Господи, тяганина ця буде і в та-
кому ділі?  Будемо сподіватися, бо браку в 
терпінні  слав’янинові  Господом Богом  не 
відмовлено на сьогодні...” [4].

У листі від 12 травня 1896 р. Микола Ві-
талійович повідомляє Гнилосирову про свій 
приїзд до Канева: “Ангеле небесний, кохане 
серденько Василь Степанович!

Думаємо у середу, ось цього 15 липня 
бути в Каневі на могилі Батька Тараса. Я 
з усією сім’єю  нашою, кілька студентів, 
може, Кониський. Чи не виїхав би нам на зу-
стріч помогти чи човном, чи то підводою  до 
гори добратися...” [7, Ф. ІІІ. – № 4348].

Привертає увагу в листах те, як нази-
ває Лисенко Василя Степановича: “Земляче 
любий, коханий”, “Любенький добродію”, 
“Душе люб’язна, коханий добродію”, “Анге-
ле небесний, кохане серденько”. Це засвідчує 
тепле ставлення композитора до охоронця 
Шевченкової могили.

Відомості про Кобзаревих шанувальників, 
які приїздили вклонитися його могилі, спер-
шу Василь Степанович записував сам. А потім  
вирішив, що люди можуть це робити й самі. 
З цією метою 1893 р. він замовляє спеціальну 
Книгу. Того ж року вона була виготовлена, 
але з’явилася на столі в музеї лише 1897 р.: 
раніше  покласти її  не дозволяла місцева вла-
да. І першим, хто розписався в цій пам’ятній  
Книзі, був  Микола Віталійович  зі своєю ро-
диною. Це сталося  5 червня  1897 ро ку.

Першим стоїть  підпис композитора, по-
тім його дружини Ольги Антонівни, а ниж-
че – підписи  дітей: Катрусі, Галини, Остапа, 
Мар’яни. Особливо звертає на себе увагу  ав-
тограф найменшої доньки Мар’яни, якій в той 
час було років 6. Але дівчинка своєю малень-
кою рукою захотіла сама розписатися і ще не 
зовсім вправно вивела: “Муся Лисенко”.

Приїзди до Шевченкової могили стали 
традиційними для родини  Лисенків. Ось як 
про це пізніше згадає син композитора Остап: 
“Бувало, як тільки зазеленіють лани широ-
кополі, і Дніпро, і кручі, Микола  Віталійо-
вич  не знаходить собі місця: “Пора до Тара-
са в гості”. В останню хвилину до нас при-
єднувалися десятки знайомих (Старицькі, 
Косачі, хористи, учні батька)... До  самого 
Канева  лунало над сивим Дніпром полум’яне  
слово Тараса...

Потім довго піднімалися на крутий 
горб. Ішли мовчки. Батько не раз зупинявся, 
важко дихаючи, спираючись на свій гуцуль-
ський топірець. Видно було, що йому, лю-
дині з хворим серцем, нелегко дається гора. 
Та він ніколи не скаржився. На цій горі ще не 
було  тоді ні величного пам’ятника, ні му-
зею, ні готелю для приїжджих. Лише білів 
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над горою, над самою могилою, величезний 
камінний (чавунний. – Р. Т.) хрест... Довгі 
хвилини простоював Микола Віталійович 
над дорогою могилою свого вчителя і стар-
шого брата...” [9, с. 129].

19 липня 1897 р. Лисенко побував на Чер-
нечій горі, коли повертався зі своїми хориста-
ми з подорожі Україною. До  книги вражень 
вони записали: “Хористи М. Лисенка, по-
вертаючись із своєї мандрівки, поклали собі 
побувати на Тарасовій могилі. Пом’янули 
піснею, промовами, читанням “Кобзаря” на-
шого генія, подякували тим добродіям, що 
догадалися завести цю Книгу, полюбувалися 
чудовим Дніпром і горами, і поїхали”. Далі 
стоять підписи: перший – Лисенка, потім – 
його хористів.  

Перегорнувши вже пожовклі від часу  
кілька сторінок першої книги вражень, знову 
натрапляємо на автографи сім’ї Лисенків – 6 
серпня 1898 року. Після Северина Паньків-
ського та Михайла Яворського свої підписи 
поставили Ольга, Микола, Остап і Мар’яна 
Лисенки.  Для дружини Миколи Віталійовича 
Ольги Антонівни це була остання поїздка до 
Канева – через два роки вона померла.

Нелегко доводилося композиторові з 
п’ятьма дітьми після смерті дружини. Та і в 
такі скрутні часи  він ніколи не забував відві-
дати Тарасову гору. Разом із М. Старицьким, 
художником І. Трушем, донькою М. Драго-
манова  Аріадною 1900 р. він знову біля свя-
щенної могили Кобзаря. Та, на жаль, цього 
разу гості не могли зробити запису до книги 
вражень. Як згадає І. Труш у нарисі “Вражен-
ня з могили Т. Шевченка”, “...вписову Книгу, 
призначену для відвідувачів... сконфіскувала 
канівська поліція...” [14, с. 161]. Продовжено 
записи лише 1901 р.

У  згаданому нарисі  І. Труш  досить де-
тально описує ту подорож до Кобзаря: “В 
маю, в погідному ранці, вибралися ми, това-
риство кільканадцятьох людей, пароходом 
від берега Подолу і пустилися в дорогу збігом 
Дніпра... На параході людей сила... Спека за-
чинає нас добре дошкуляти. Під час їзди опо-
відає нам Микола Лисенко про історію моги-
ли Шевченка, яка то її сипала громада, а по-
тім багато молодих і старших з української 
громади через кілька діб і днювали, і ночува-
ли на могилі... В кінці, як могила прийшла 
до теперішнього вигляду. А тим росте у нас 
цікавість до нетерпеливості, щоби скоріше 
побачити гріб Тараса, а в пам’ять повторю-
ємо  слова “Заповіту”... Очі всіх звернені в 
сторону Канева... Дві версти від Канівської 

пристані стоїть гора між  двома холмами,  
а на ній  видніє хрест,  що підніс рамена ви-
соко і, здається, панує над цілою околицею 
– це хрест з могили Т. Шевченка... Сходами 
сходимо наверх – і зупиняємось при залізній 
огорожі високого, в українському орнамен-
тику, різьбленого хреста. Тут він похова-
ний... Час прощатися з могилою, вже пізно... 
Спокійний тихий вечір  нашіптує тобі рій  
гадок про щастя і волю, будить любов до 
братів, що живуть по хатах, розсіяних пе-
ред тобою, роздумуєш про їх неволю, темно-
ту і приниження, а в серці постає  бажання 
бачити їх щасливими і відроджену, щасливу 
цілу Україну. В такому  то настрою зійшли 
ми з Шевченкової  гори, оставивши на могилі 
вінець, що сплела його з степових цвітів до-
чка Драгоманова” [14, с. 164].

Тут доречно буде нагадати, що після цієї 
поїздки до Канева художник з Галичини ство-
рив два варіанти картини “Могила Т. Г. Шев-
ченка”. Один із них зберігається у Львівсько-
му літературно-меморіальному музеї  Івана 
Франка, другий – у Національному музеї 
м. Львова.

Наступного 1901 р. М. Лисенко разом із 
сином Остапом, онуком відомого українсько-
го байкаря Я. П. Гулаком-Артемовським та 
ще кількома шанувальниками Шевченка вко-
тре прибув  на  Тарасову гору. Цього разу до 
Книги вражень вони записали:

Гуртець невеличкий
Дітей українських
До тебе, Кобзарю,
Прийшли на могилу.
Молитву “вечного покою” за тебе
Возніс до Святого
У вишнєє небо.

Спи ж, Батьку, довіку
Що ж маєш робить;
Твоє святе слово
Луна вже по світу,
І сила ніяка його не спинить.
А нижче стоять підписи “невеличкого 

гуртка”, який складали передовсім “старо-
громадівці”.

Із листа Я. П. Гулака-Артемовського до 
відомого українського бібліографа, фольк-
лориста й лексикографа, теж палкого шану-
вальника  Шевченка М. Ф. Комарова в Одесу 
таке довідуємося про цю подію: “...прошу 
збирати гроші на впорядкування  могили 
Т. Г. Шевченка в Каневі. Я згорнув невеличкий 
гуртець в Києві, котрий своїм обов’язком 
має пильнувати за упорядкуванням могили 
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нашого незабутнього Т. Г. Шевченка...” [13, 
с. 225].

Багато Кобзаревих шанувальників, які 
приходили до його могили, у своїх записах 
до книги вражень висловлювали віру в кра-
ще життя, в те, що Україна буде незалежною. 

Про вільну, відроджену Україну мріяв біля 
Шевченкової могили і Микола Віталійович. В 
одному із записів він пише: “30 травня 1906 
року одвідали Батькову могилу. Подай нам, 
Боже, діждати кращих, жаданих  днів волі й 
світа  України-неньки”.

1908 р. Лисенко очолив “Український 
клуб у Києві, в якому проводив величезну 
музичну й культурно-освітню роботу. Тут 
постійно відбувалися літературні і музич-
ні вечори. “Український клуб” став центром 
комітету зі спорудження пам’ятника Т. Шев-
ченку та спеціального комітету  під голову-
ванням Лисенка з відзначенню 50-х роковин 
з дня смерті поета. Починаючи з 1909 р., Ми-
кола Віталійович організовував громадські 
мандрівки до могили Тараса Шевченка. Про 
це засвідчує і запис у Книзі вражень від 24 
травня: “Перша українська громадська ман-
дрівка, уряджена  Київським “Українським 
клубом”. Голова   клубу – Микола Лисенко”. 
А нижче на двох сторінках лишили автогра-
фи публіцист, громадський діяч Є. Лукасевич, 
галицький політичний діяч і публіцист  М. Ло-
зинський, дружина  художника І. Труша 
А. Труш-Драгоманова, донька  композито-
ра М. Лисенко  та багато інших членів цього 
клубу. Того дня було відправлено панахиду 
по Шевченку, учасники  мандрівки виголо-
шували промови, співали пісні. Очевидно, це 
були Зелені святки (Трійця), коли, за традиці-
єю, до Кобзаревої могили приходило багато 
його шанувальників. Преса так повідомляла 
про той травневий день 1909 р.: “Український 
клуб організував поїздку на могилу Т. Г. Шев-
ченка. Зібралося багато людей (більше 150 

душ): тут були студенти, сиві діди, профе-
сор і громадські діячі, прості селяни, сліпий 
кобзар, було з десяток галицьких гостей... 
Вся гора  мов обсипана була людьми. Зібрало-
ся тут сила народу...

Була, звісно, кінна та піша поліція...
Приїжджий священик відправив пана-

хиду, яку проспівали подорожні, а як тіль-
ки скінчив, знову з більшим запалом зі всіх 
грудей  вирвався гучний спів “Заповіту” [3, 
17.06].

В іншому часописі зазначалося: “...На 
могилі  приїжджий священик відправив па-
нахиду. Після чого промовив один із членів 
Ради старшин Київського Українського клу-
бу і один із галичан...” [5]. 

На жаль, ні в тому, ні в тому  джерелі не 
називалися прізвища промовців, священика. 
Та все ж окремі газети не побоялися надру-
кувати, що “панотець з Галичини відправив 
панахиду біля Кобзаревої могили”  [6] і на-
віть дати фрагменти промов: “З натовпу ви-
йшов один із приїжджих, вже літній чоловік 
(імовірно, це був Лисенко, котрий мав уже 67 
років – Р. Т.):

– Панове громадо! Затремтів голос про-
мовця. – Може се перший раз, коли незабут-
ня для нас могила бачить такий  численний 
гурт людей, одушевлений спільною думкою 

Зелені свята біля Шевченкової могили, 24.05.1909

Запис у Книзі вражень, 24.05.1909
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– вшанувати нашого найбільшого  генія, най-
кращого сина  нашої України... Тут поховано 
тіло людини, яку витворив за час свого  мно-
гостраждального існування  український на-
род” [3, № 118]. 

Щоб назавжди закарбувати в пам’яті 
ту незабутню мить, усі учасники мандрівки 
сфотографувалися біля могили. Репродукція 
світлини зберігається і в музеї Кобзаря на Та-
расовій горі. 

1910 р. Микола Віталійович знову приїз-
див до Канева з членами “Українського  клу-
бу”. Про це дізнаємося з періодики та  зі що-
денникових записів Є. Чикаленка  від 30 трав-
ня 1910 р.: “Подорож на могилу Т. Шевченка 
таки сталася, поїхало  120 душ. Виїхали у 8 
годин звечора і мало не всю ніч їхали з співа-
ми, а вранці, годині о 5-ій пристали до берега 
коло могили... На могилі ждало вже багато 
людей з сусідніх  сіл та Канева, а також  пан-
отець, викликаний телеграмою. Приїжджі з 
Києва, прочани зібрались на могилі і, вислу-
хавши коротеньку промову О. Русова, в якій 
він порівняв могилу  Тараса з могилою Маго-
мета, дуже урочисто відспівали “Як умру, 
то поховайте”... Потім священик відправив 
панахиду, співав сільський хор і приїжджі 
з Києва... Після панахиди знов проспівали 
“Як умру, то поховайте”, порозписувалися 
в книзі, що лежить в хаті, і порозходились 
по горі. В годину дня знов зібралися всі на па-
роході і рушили в Київ. Всю дорогу був спів 
так, що й заснути не можна було. В Київ при-
їхали в 12 годині ночі”  [15, с. 135].

1911 р. минали 50-і роковини від дня смер-
ті геніального поета, і всі його шанувальники  
готувалися відзначити цю дату. Готувався до 
неї і “Український Клуб”. У листі до україн-
ського археолога, етнографа і мистецтво-
знав ця М. Ф. Біляшівського від 15 січня 1911 р. 
М. В. Лисенко писав: “Високоповажний добро  -
дію! Кінчається 50 років зо дня смерті на-
шого незабутнього великого поета Т. Г. Шев-
ченка. Київський Український Клуб узяв на 
себе упорядкування у Києві ювілейного свя-
та. Призначено це свято на 27 і 28 февраля 
у Городському театрі. Старшина Клубу має 
за честь прохати  Вашої ласкавої участі в 
секції, що має подбати про художній бік цьо-
го свята” [8, с. 447].

Проте влада не дозволила реалізувати за-
думане інтелігенцією. Ще в листопаді 1910 р. 
начальник Київського охоронного відділу 
надіслав доповідну записку Київському гене-
рал-губернаторові з вимогою заборонити від-
значення  50-річчя з дня смерті Т. Г. Шевчен-

ка, і той не залишив її поза увагою: заборонив 
всілякі заходи щодо пошанування Кобзаря. 
Ось як про це пише Є. Чикаленко в “Щоден-
нику”:

“20 січня 1911 р.
Вчора губернатор викликав Голову Укра-

їнського клубу М. В. Лисенка, розпитував, 
з кого складається комітет, що влаштовує 
Шевченківське свято, і твердо “порадив” не 
запрошувати на свято галичан, бо це матиме 
характер політичної демонстрації. Казав, 
очевидно, з статей Меншикова та Савченка, 
що галичани ніякого відношення до Шевчен-
ка не мають, і коли вони  приїдуть на свято, 
то результати можуть бути сумні. Звелів 
швидше подати йому детальну програму ака-
демічного вечора і концерту, тобто хто і що 
буде промовляти… Комітет  рішив, що коли 
обчикрижать програму або заборонять ви-
ступати з промовами галичанам, то зовсім 
зректися всякого святкування. Очевидно, 
це був би найкращий вихід, найкраща демон-
страція...” [15, с. 192]. 

Тож задуманого “Клубом…” відзначення 
не було. “Відбулася тільки панахида, замов-
лена ним, в Софіївському соборі, з гарними 
хорами. Більш в Києві не було в 50-і роковини 
з дня смерті Кобзаревої –  ніде нічого! Коб-
заря спом’янули  тільки яко “Раба Божого 
Тараса” [11, с. 23].

Тут хотілося б згадати ще про одну дуже 
важливу подію, що сталася  1911 р. З нагоди  
ювілею Кобзаря М. Лисенко  написав і видав 
кантату “До 50-х роковин смерті Тараса Шев-
ченка” на слова В. Cамійленка, надруковану 
в київського видавця І. Соколова. Художнє 
оформлення П. Холодного. Та на твір був 
накладений арешт, що засвідчує “Протокол 
Київського тимчасового комітету в справах 
друку” від 24 лютого 1911 р.: “Слушали: До-
клад о музыкальном произведении со слова-
ми на малорусском наречии  “До 50-х роко-
вин смерті Т. Шевченка” Кантата. Муз. улож. 
М. Лисенко. Вірш В. Cамійленко и рисунком 
на обложке, отпечатанном в типографи Со-
колова в количестве 500 экземпляров. Рису-
нок  изображает отряд запорожского вой-
ска с гетманом во главе, мчащийся галопом 
к холму, где находится могильный памятник 
Шевченка. Запорожцы жестами [выражают] 
свое победное и торжествуюшее  настроение, 
а гетман булавою указывает малорусскому 
народу на могилу поэта. Таким образом ри-
сунок предвозвещает малороссам восстанов-
ление былой политической самостоятельнос-
ти Малороссии, утерю которой Шевченко 
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в своих произведениях оплакивал и к возв-
ращению которой он призывал  малороссов 
стремиться… Комитет по делам печати поста-
новил: наложить арест на названное произве-
дение и просить прокурора Киевской судеб-
ной палаты  войти с ходатайством в Киевскую 
судебную палату об утверждении ареста и об 
уничтожении издания…” [12, с. 189].

Тому цілком зрозумі-
ло, чому 1911 р. не відбу-
лася традиційна подорож 
Київського  Українсько-
го клубу до Шевченкової 
могили, але вона пройшла 
27 травня 1912 р., хоч і під 
пильним наглядом  “поміч-
ника пристава Либідської 
дільниці Яворського з дво-
ма приставами” [13, с. 237]. 
До членів “Українського 
клубу” приєдналися  не 
лише українці, а й гості ін-
ших національностей. “...о 
9 годині  ранку маленький 
пароход “Марія” рушив 
вниз по Дніпру. Народу на 
пароході повно – до 400 

душ... Серед гостей  клубу виділяється декіль-
ка родин  і окремих осіб – великоросів і поля-
ків... На палубі скоро склався  невеликий хор. 
Одна пісня змінюється другою...

В пів на п’яту годину дня  пароход підхо-
дить до Тарасової гори. Ще здалеку видно по 
горах купи селян і міської інтелігенції з Кане-
ва, а біля Тарасової могили – їх найгустіше. 
Поміж натовпу народа рябіють поліцейські 
мундири... До хреста на могилі трудно під-
ступитися... Ледве протиснувшись крізь цей 
натовп, представники клубу кладуть на моги-
лу Великого Кобзаря живі квіти і свій вінок 
без всякого напису. Другий вінок – металевий 
– кладе на Тарасову могилу представник то-
вариства Московського Художнього театру 
д. Г. Бурджалов. На вінку  металева табличка 
з написом: “Гениальному Шевченко земной 
поклон от Московського Художественного 
театра”. Ні промов, ні співів, за винятком “За-
повіту”. Публіка розсипається, хто в світли-
цю – записати своє прізвище в Книзі для при-
їжджих, хто оглядати місцевість” [2], – так 
писала газета “Рада”.

Шевченків “Заповіт” співали “спершу ті, 
хто стояв найближче до Лисенка, а далі під-
хопили всі... Змушені були приєднатися до 
співу і ті, хто прибув  для  нагляду за  Укра-
їнською  Громадою...” [13, с. 237]. Подію того 
пам’ятного дня 27 травня 1912 року  доносить 
до нас листівка видання Г. П. Шевченка із ко-
лекції В. М. Яцюка. 

Завжди виступи хору Лисенка на Шев-
ченковій могилі справляли велике враження 
на охоронця Шевченкової могили І. О. Яд-
ловського. Він довго про них пам’ятав і роз-
повідав людям, які приходили на Тарасову 

Обкладинка забороненого видання кантати  
“До 50-х роковин смерті Тараса Шевченка”, 1911

“Паломництво” на Тарасову гору, 27.05. 2012
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гору: “Як пригадаю я хор Миколи  Віталійо-
вича Лисенка, який тут співав, на могилі, 
то і досі по моєму тілу мурашки лазять. Я не 
пам’ятаю, де були, на небі, чи на землі. Я ду-
мав: якби це почув  покійний Тарас! Минуло 
десять років, а мені ще сниться спів хора... 
Спасибі Лисенку за ту велику радість, яку 
людям так щедро дарував. Спасибі. 1922 р.” 
[10].

На жаль, не за всі роки дійшли до нас 
Книги вражень з Тарасової світлиці. Відсутня 
Книга і за 1912-й. А ми впевнені, що того трав-
невого дня запис до неї робив і Микола Віта-
лійович з членами “Українського  клубу”. Та 
до наших днів зберігся унікальний  експонат 
– той металевий вінок, який був покладений 
актором Московського Художнього театру 
Г. Бурджаловим. Він займає почесне місце у 
відновленій 1991 р. Тарасовій світлиці.

Цей приїзд до Шевченкової могили був 
останнім для композитора, адже в листопаді 
1912 р. його не стало. Проте славну традицію 
приїздити до Кобзаревої могили, започатко-
вану Миколою Віталійовичем, продовжили 
його діти, онуки, учні. Особливо часто бував 
на Тарасовій горі син О. Лисенко. Через два 
роки після смерті батька, ювілейного 1914 р.,
він разом із численними шанувальниками 
Кобзаря  приїздив щоб поклонитися Геніє-
ві. Це було в неділю Святої трійці 25 травня 
1914 р. Тоді до Шевченка прийшло дуже ба-
гато люду: в Книзі вражень лишили записи на 
трьох сторінках! Серед присутніх були відомі 
українські поети М. Вороний, А. Баккалін-
ський, український бібліограф, літературоз-
навець В. Дорошенко… Аж двічі розписався в 
Книзі син Лисенка.  

Значно пізніше – під час перебування на 
Тарасовій горі 1953 р. – Остап Миколайович 
лишив такий запис: “Музей справляє дуже 
доб ре враження і подає яскраву картину  
життєвого і творчого шляху Шевченка...”. 

1988 р. побував на Тарасовій горі правнук 
композитора – доцент Київської консерва-
торії Віталій Романович Лисенко – разом з 
учасниками українського народного ансамб-
лю пісні і танцю Будинку культури  трамвай-
но-тролейбусного управління м. Києва. Він 
керував цим ансамблем. Після виступу та 
ознайомлення з експозицією музею до Книги 
вражень В. Р. Лисенко записав: “З глибокою 
вдячністю і шаною приносимо свій уклін Ве-
ликому Кобзареві”. Неодноразово вклоняла-
ся Шевченковій могилі і внучка композитора 
Рада  Остапівна Лисенко. Останній раз вона 
побувала на Тарасовій горі 2004 р., коли при-

їздила на захід з нагоди 120-річчя з часу від-
криття першого народного музею Кобзаря 
– Тарасової світлиці. Таким чином, славна 
традиція продовжується.
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П исьменник, бува, вичерпується до дна 
і тоді постає перед дилемою: що далі? 

Досвід Ольги Кобилянської з її останньою 
чвертю століття загальновідомий, але  для 
підтвердження цієї думки наводять переваж-
но випадки із зарубіжної 
літературної практики: от, 
мовляв, відомий автор по-
вістей “Над прірвою в житі” 
та “Вище крокви, будівни-
чі!” (Дж. Селінджер) роз-
жився за гонорари на дім-
фортецю та й відгородився 
в ньому від світу. Бо відчув, 
що вичерпався…

Анатолія Дімарова важ-
ко уявити “вичерпаним”. 
Понад півстоліття активної 
праці в літературі його не 
тільки не втомлюють, а до-
дають з роками ще більшої 
енергії, і на книжкових по-
лицях читачів з’являються 
нові й нові твори. Вже було 
й на лінь почав скаржитися (в інтерв’ю при-
чіпливим газетярам), уже й автобіографічну 
повість “На коні й під конем” (1972) та дво-
книжні мемуари (“Прожити й розповісти”, 
1997, 1998) опублікував, але після того, ди-
вись, з’явилася спочатку книжка оповідань 
та ґрунтовно доповнена “Поема про камінь” 
(“Зблиски”, 2002), потім – “Божа кара” (2009), 
у якій – одна з кращих його повістей “Сповідь 
стукача” та ціла низка менших і більших пові-
стей, новел і етюдів. Посилився в цих творах 
іронічний погляд письменника на життя, а за-
галом вони пройняті тугою за втраченим по-
колінням останніх десятиліть нашого нібито 
й “розшнурованого” і водночас – непевного 
у своїй незалежності-залежності життя. Се-
ред тих “утрачених”, мабуть, найколоритні-

шими вийшли агент-стукач зі згаданої повісті 
та його коханка “в червоному”, через яку  й 
“потрапив на гачок” до ще зовсім недавніх ка-
дебчуків і став нібито кадебешним стукачем 
мимо власного бажання. З волі чи не з волі 

йому стукалося протягом 
значного шматка життя, 
але як особистість він через 
те виявився втраченим і для 
себе, і для свого часу. А в 
“Зблисках” – ціла когорта 
подібних людських типів, 
фізіономії яких прочиту-
ються, бува, навіть у їхніх 
прізвиськах, що винесені 
автором у заголовки опо-
відань: “Борода”, “Тринда”, 
“Мітла”, “Матка”, “Шаля-
па”, “Тирлик”, “Німецька 
курва”… Для повноти кар-
тини бракувало тут хіба що 
Матні, Лушні та Пацюка, 
які, знаємо, разом із Чіп-
кою (“Хіба ревуть воли…” 

Панаса Мирного) свого часу символізували 
“пропащу силу” України кінця ХІХ ст. Нині 
вже й ХХ-е скінчилося, а “пропащих сил” не 
меншає: один тільки те й знав, що на більшо-
вицьких мітингах та демонстраціях носив, як 
сновида, свою бороду “по нашій неприкаяній  
«жізні»”; інший (Альоша) “чужим” прожив 
життя і з власною дружиною (“Сама, дура, 
за такого же и вышла”), і з недоладним фа-
хом аеродромного попихача; ще інші замість 
можливостей стати музикантами-артиста-
ми, скотилися на дно пиятики або повійства; 
а були серед них і такі, що розстаралися на 
повну хату байстрюків чи опинилися в радян-
ських таборах, а потім добровільно віддали 
Богу душу тільки тому, що в часи окупації до-
велося грати роль “німецької курви”. Лише 

Анатолій Дімаров, письменник

Михайло Наєнко

З РОСИ Й ВОДИ!
17 травня виповнюється 90 років Анатолію Дімарову
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зрідка в їх середовищі з’являлися справжні, 
майже святі праведники: одному за “рідне” 
дисидентство сім років сибірської каторги 
впаяли (“Там багато наших сидить… Пів-
України…”), а його згорьована мати Марія 
не змогла навіть провідати сина на тих катор-
гах, бо зібрані на поїздку гроші з’їла інфля-
ція. Письменник, як я казав, на подібні речі 
дивиться часом з усміхом (“То як ви, діду, 
життя прожили? А отак і прожив: в одні 
двері зайшов, а в другі вийшов”), але здебіль-
шого гору в нього бере одвічне запитання: 
коли ж приходять у наш світ отакі Марії, що 
не можуть навіть перед смертю побачитись зі 
своїм єдиним сином? Відповідь залишалася… 
без відповіді: бо як у минулому, так і сьогод-
ні, матері продовжують народжувати Божо-
го Сина, “якого ми в своїй сліпоті жорстоко 
посилали, посилаємо і будемо посилати на 
розп’яття, на муки, на смерть”. Одне слово, 
не життя, а класична “пропаща сила”. Мож-
ливо, такий не дуже оптимістичний погляд на 
життя народжується в усіх (або в кожного), 
хто має за плечима майже століття? Але до 
А. Дімарова  той погляд “учепився” ледве чи 
не з дитинства й літ літературної молодості.

Формувалася його молодість у часи га-
зетярства після минулої війни з фашизмом, 
карби якої у вигляді шрамів від фронтових 
поранень доводиться носити ще й сьогодні; 
протягом усього життя в душі письменника 
ятриться також невигойна рана від утрати 
навіть рідного батькового прізвища. Під час 
лихолітньої колективізації та голодомору той 
батько потрапив під каток більшовицького 
розкуркулення, а мати, рятуючись від звину-
вачень у зв’язках із куркульством, його пріз-
вище (Гарасюта) правдами й неправдами зу-
міла замінити на “Дімарова”. Відтак збереже-
ним виявився біологічний рід, а письменство 
збагатилося на ще одне, “дімаровське”, ім’я. 

Утверджуватися в тому імені було не-
просто; повоєнного часу, замість підтримки 
молодих талантів та врощення їх у набуту лі-
тературну традицію, стало модним в Україні 
нацьковувати їх на… ту традицію; а за нею ж, 
як водиться, стояли живі ще люди, яких гордо 
іменували тоді “радянськими письменника-
ми”. Періодично владі треба було їх “прорі-
джувати”, бо, чого доброго, ще втнуть у своїх 
писаннях якусь “антирадянщину” чи посіють 
у головах читачів кукіль “буржуазного націо-
налізму”. Ці два жупела, та ще “формалізм-
модернізм”, були в радянській літературі (з 
погляду влади) найбільшим гріхом, за який 

(кажучи словами Довженка) виявлених гріш-
ників періодично пасинкували, як тютюн. І 
от одного разу (1948 р.) “рідна” компартія, 
пам’ятаючи недавні наскоки на Довженко-
ву “Україну в огні”, “Мандрівку в молодість” 
Рильського та інші “ідейно не витримані” 
твори, скликала до Києва молодих літерато-
рів (“хунвейбінів”, як уточнює ще й сьогодні 
А. Ді маров), нацькувала їх на старших пись-
менників і в їхній бік на врочисто-робочій 
нараді-пленумі полетіли з уст жовторотих 
критичні лайки з найдикішими звинувачення-
ми: “вершники” сідають уже не в сідла своїх 
коней, а на сідала, ешелони їхні аж надто вже 
голубі (а в комунізм же мають летіти лиш чер-
воні паровози!), деякі письменники, прикрив-
шись фальшивою червоною хустиною, аж 
надто довго засиділися в бур’янах чи шукають 
відради в євшан-зіллі, а треба б – у виробни-
чій проблематиці. Пора вже, мовляв, до всьо-
го цього придивитися справжнім критичним 
оком!.. Від того придивляння не здоровилось 
у 1947–1948 роках і М. Рильському, і Ю. Янов-
ському, і П. Панчу, і Л. Смілянському, і ще ба-
гатьом іншим національним письменникам. А 
в 1949-му вдарили ще й по космополітах…

Надивившись на це все, молодий тоді 
поет А. Дімаров (до СПУ його приймали як 
поета, а серед тих, хто давав рекомендацію 
для вступу в Спілку, був навіть “сам” П. Тичи-
на) почав відходити від поезії і запускати своє 
перо таки в прозову борозну. Нариси, етюди, 
оповідання, короткі повісті… А згодом ді-
йшла черга й до роману. Але (подумалось) 
доб ре було б написати твір не про рисковитих 
“вершників”, “ешелонників” чи про виробни-
чі конфлікти (якими “радянський читач” – 
цитую фрагмент з мемуарного двокнижжя 
прозаїка – був “обгодований на смерть”), а 
про звичайні родинні, сімейні проблеми. Об 
них  ще недавно перед тим спіткнувся був 
Ю. Яновський, створивши драму “Дочка про-
курора”, в зображеній сім’ї якої немає поро-
зуміння “в питаннях душі” і через те “шма-
ток до горла не лізе”. Київське літературне 
і театральне середовище ту драму шельму-
вало аж до тих пір, поки про неї позитивно 
не відгукнулася головна компартійна газета 
“Правда”. Починаючи роботу над “сімейним 
твором”, А. Дімаров про це, звичайно, знав, 
але відкинув усякі сумніви, і з’явився відтак 
роман “Його сім’я” (1956). Він “став своєрід-
ним бестселером, ним зачитувалися молоді 
й старі, – пише в тому ж двокнижжі прозаїк. 
– І не тому, що він був такий уже доскона-
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лий художньо, а тому, що він зачепив тему, 
на якій у той час лежало своєрідне табу”. 
Роман розійшовся в усі кінці тодішнього не-
потопляємого СРСР, за ним влаштовуєть-
ся читацька конференція навіть у бібліотеці 
“Группового Комитета Военно-Морского 
флота г. Кронштадта”, а місцевим “доброзич-
ливцям” (А. Дімаров працював тоді у Львові 
і “прикріплений” був до тамтої письменниць-
кої організації) така популярність роману, як 
водиться, почала муляти очі й розпалювати 
заздрощі. Аж до того, що в письменницьку 
шапку один із місцевих класиків устромив ве-
лику ложку (щоб над романістом посміялися 
люди на вулиці чи в трамваї!), а іншого разу 
“влаштовано” було зустріч із читачами в яко-
мусь клубі, що в чортів на болотах, на далекій 
околиці Львова. Приїхав туди прозаїк о 8-й 
ранку, а там усе зачинено, обгороджено ви-
сокими парканами, а над ворітьми – металеві 
літери: “Психіатрична лікарня”…

Розіграти когось у письменницькому се-
редовищі – тут великий мастак і сам А. Ді-
маров. Але це, як кажуть, під час дозвілля. 
У серйозній же справі – не до розігрувань. 
Особливо, коли берешся за проблему, на якій 
лежить навіть не літературно-тематичне, а 
ще й ідеологічне табу. В часи так званої “хру-
щовської відлиги” А. Дімаров зважився за-
чепити найбільш табуйовані в СРСР вивихи з 
колективізацією та голодоморними жахами 
рубежу 20–30-х років ХХ ст. Підштовхували 
до цього тодішні деякі послаблення в галу-
зі цензурних обмежень, і письменник почав 
працювати над новим романом “…І будуть 
люди”.   Художню вартість твору (ще в руко-
пису) взявся визначати не хтось із фахівців-
літературознавців, а… академічний Інститут 
історії компартії. Один із його співробітників 
свій відгук про рукопис розпочав без будь-
яких церемоній: “…Автор (тобто А. Дімаров. 
– М. Н.) докорінно розходиться з партійни-
ми документами, з усією нашою підручною і 
монографічною літературою в оцінці подій 
кінця 1929 – початку 1930 року, в оцінці 
суцільної колективізації… У партійних до-
кументах і історичній літературі відзна-
чається, що масовий колгоспний рух розгор-
нувся на здоровій основі… що революційний 
переворот на селі здійснюється за ініціати-
вою і під керівництвом Комуністичної пар-
тії і Радянської влади. В романі ж сільські 
комуністи, партійні осередки показані як 
негативна сила. Всього три позитивних пер-
сонажі комуністів проходять через роман 

– секретар райпарткому Григорій Гінзбург, 
голова Тарасівської сільради Василь Ганжа і 
начальник райвідділу міліції Федір Світлич-
ний. Але всі вони стають жертвами неспра-
ведливості. Верх беруть усякі кар’єристи, 
пристосовники, які вершать справи на селі”. 
Такого “наукового” спостереження було 
достатньо, аби роман видавничі редактори 
ґрунтовно перепсували і 1964 р. видали його 
як інваліда, що побував у недоладному по-
льовому медсанбаті. Зникли з твору насампе-
ред найколоритніші сторінки про сприйняття 
колективізації самими селянами.  Ось одна з 
них:  “…Січень… стука щосили у двері, гупа 
нахабно у ворота, цупить очманілого госпо-
даря за полу кожуха чи свитки – і як не оре 
дядько ногами, як, опираючись, не чіпляєть-
ся за двері, за останній кілок свого тину, – 
не поможе нічого. Отак в’їде, задом наперед, 
у новий, тисяча дев’ятсот тридцятий, при-
йде до тями аж у колгоспі.

І тоді реготатиме втішений січень, ку-
кукатиме дядькові у вічі білою зозулею:

– Ку-ку, дядьку! Ку-ку! З новим роком, 
ку-ку! Із житом-пшеницею, гуртовою паш-
ницею! Сійся-родися, потій та трудися… 
Об’єднала, усуспільнила земельку зима, не 
питаючи згоди дядьків, пройшлася білень-
ким плужком з краю в край та й засіяла сні-
гом”. З цією картиною, в якій насильно, “за-
дом наперед”, втягувано українського дядь-
ка в невідомо чий колгосп, може зрівнятися 
хіба що картина з іншого роману письменни-
ка – дилогії “Біль і гнів” (1974, 1980). Дилогія 
(у проблемному плані) ніби продовжувала 
роман попередній, але вкинула того дядька 
в інше пекло – війни з фашизмом. Тут, що-
правда, на місце дядька поставлена автором 
єдина, що вціліла в спаленому фашистами 
селі, жінка Ганна Лавріненко. На її подвір’ї 
лежав убитий німець, вона впряглася, як у 
голоблі, в його закостенілі ноги, відволокла 
подалі з обійстя, а в його обгорілій касці-шо-
ломі почала варити картоплю. “Отой шолом 
і привернув увагу військових, (які) в’їхали у 
спалене село вантажною машиною: двоє в ка-
біні, двоє у кузові, й одразу побачили Ганну, 
яка сиділа застигло над вогнищем. Військові 
були з фронтової газети, і один із них, най-
молодший, аж шию витягнув, бо вгледів, у 
чому варить Ганна картоплю. Він одразу ж 
подумав, що обов’язково напише про жінку і 
шолом, він складав уже подумки фрази, кра-
сиві й гучні: про війну, про звитягу наших 
солдатів, про безсмертя народу.
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А Ганна ні про що те не думала: Ганна 
просто варила картоплю”.

Втягнутий у колгосп дядько і застигла 
над обгорілим шоломом з картоплею Ганна 
– це той портрет дійсності ХХ століття, яку 
закручено в радянсько-фашистський апока-
ліпсис і яку навряд чи можна випалити ко-
лись із людської пам’яті. Але як її “протяг-
нути” в літературу, якщо партійні цензори та 
редактори стоять над нею з сокирою? Пись-
менник спробував для них уцідити (в романі 
“…І будуть люди”) трохи наркотичного лаку. 
“Минув голод, – писав він у фіналі роману, 
– згинув, як жахний сон, і вже потроху-по-
троху забувається, як виглядають діти з ви-
сохлими на трісочки руками і ногами, якими 
страшними можуть бути дорослі, налиті 
важкою мертвою водою. Забуваються гарби, 
вщерть натовчені трупами, широкі брат-
ські могили, политі вапном, і отой стогін до 
неба про хліб, що ним з дня у день, із місяця 
в місяць сходила українська земля”. Такими 
бадьоренькими словесами (зізнається А. Ді-
маров) він думав увести в оману рецензентів 
та редакторів і врятувати роман. Але не на 
тих натрапив. Висновок згаданого рецен-
зента з компартійного Інституту був катего-
ричним: у такому вигляді твір не може бути 
рекомендованим до друку. І його, видаючи 
1964 р., не тільки покалічили, а й самого ав-
тора на якийсь час виштурхали з літератури. 
Змушений був зайнятися… геологією. Пись-
менник, проте, за будь-яких умов здатний 
залишатися письменником: участь у геоло-
гічних експедиціях нашептала А. Дімарову 
дуже читабельний матеріал для “Поеми про 
камінь” (доповнений варіант – 2002). Тро-
хи пізніше була воєнна повість “Постріли 
Уляни Кащук”, збірники “сільських”, “місь-
ких” та “містечкових” історій, але… Це були 
по-справжньому ліричні, запашні, сповнені 
іскристого гумору твори, однак стати дале-
кобійною літературою їм не судилося. Бо ж у 
дечому поступалися насамперед роману “…І 
будуть люди”, який у  непопсованому вигля-
ді вдалося перевидати лише 2006 р. А дило-
гія “Біль і гнів”, з якої на рубежі 1970–1980-х 
років цензура теж вилучила не одну сотню 
сторінок тексту, теж потребувала нового пе-
ревидання. Про свої митарства в житті й літе-
ратурі А. Дімаров  повідав у згадуваних мему-
арних спогадах “Прожити й розповісти”. По-
відав, але, звичайно, не все: літературознавці 
завжди “знають” про письменника більше, 
ніж він сам про себе. А надто, коли той пись-

менник перебуває “в дорозі” і обіцяє прийти 
до читача з новими творами. 

Уся таїна письменницької творчості, 
як знаємо, в пошуках форми. А форма – це 
стиль А. Дімаров намагався змінювати його 
зовнішні ознаки в кожному новому творі, але 
внутрішньо залишався таки незмінним: трохи  
реалістичної психоаналітики, трохи іронії, а 
загалом – прив’язаність до земних турбот і 
того барокового романтизму, без якого укра-
їнська література не уявляє себе ще з часів 
пізнього Сковороди  та молодших за нього 
Гоголя й Шевченка.  “А над його селом, над 
милою серцю Тарасівкою у цей час гула шу-
ра-бура. Така завивала, що куди всім отим 
хуртовинам, хугам, буранам, куди отим хур-
делицям та завірюхам. Та збери з усього сві-
ту найлютіші вітри, спусти їх усіх разом із 
ланцюга – і то не доб’єшся такого! Хоч би 
ти й був самим Господом Богом” (“…І будуть 
люди”). “Поставив смажене м’ясо, графин-
чик з наливкою. Випили за упокій душі Лє-
ночки, стали закушувати. Їдять та й їдять, 
раптом друг каже: “Знаєш, Кирюшо, я так 
люблю Лєночку, що без неї жити не можу. 
От відріжу шматочок, засмажу, з’їм і так 
легко на серці… Та ти їж, їж… Це ж стеген-
це Лєноччине… Хочеш провідати Лєночку?”. 
…Виявляється, він поховав порожню труну, 
а тіло дружини зберігав у льодовнику. Одрі-
зав по шматочкові та щоденно й з’їдав…” 
(“Оксана з роду Яновських”, 2009). “Умри, 
Денис, лучше не скажеш”, – прорік би відо-
мий фаворит відомої імператриці Потьомкін 
про віхолу колективізації в Україні та спри-
чинене нею людоїдство. У першому випадку  
маємо суто романтичне перетворення при-
родної бурі в ідеологічну, а в другому – суто 
барокова ілюстрація формули  англійського 
філософа часів раннього бароко Гоббса “Лю-
дина людині вовк” та відлуння її в Тичининій 
строфі “Терор” із збірки “Замість сонетів і 
октав”:  “Звір звіра їсть”. Людину справді, 
ніби передбачав Гоббс, цілком (у роки ленін-
сько-сталінської колективізації) виведено з 
природного стану буття і вкинуто в “війну 
всіх проти всіх”. Як наслідок, і дедалі часті-
ше стала з’являтися в нових творах письмен-
ника згадувана “пропаща сила”. Презентує її 
навіть новий, уже “незалежний” герой опові-
дання “Божа кара” (2009), якому дуже хоті-
лося прислужитися людям “новою” правдою, 
а коли він зважився взяти участь у виборах 
сільського голови, то “порахували: два про-
центи за нього.

Þâ³ëåéí³ äàòè



247
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

Вертався додому – руки од гніву труси-
лися: «Та пропадіть ви пропадом, щоб я під-
ставляв за вас голову! Хочете жити в боло-
ті – здихайте в болоті!»”.

Остання репліка дуже характерна для ді-
маровського способу в кількох словах чи ре-
ченнях зобразити характер людини не лише в 
її зовнішніх, а й внутрішніх, ментальних ви-
явах. Скільки вже наговорено про недореч-
ність експлуатувати в літературі так звану 
ненормативну лексику?! А. Дімаров інколи 
згадує й про неї, якщо інакше й справді не 
можна уявити якусь “курву”. Але є в нього й 
дивовижна здатність зобразити її таким сло-
вом, у якому ненормативність ніби й є, але 
насправді немає. Ось сцена з повсякдення 
одного “братнього” народу: “…З тайги… ви-
ткнулася конячина, впряжена в невеличкий 
візок, а на візкові отому сиділи два мужики, 
як чорти, зарослі густющими бородами, і, 
ще до нас не доїхавши, не привітавшись на-
віть, заходилися нас матюкати.

Це були не просто матюшники, а ма-
тюшники-віртуози, матюшники – народні 
артисти.

Спершу матюкалися соло: один гнув ма-
тюки, аж довкола темнішало, другий слухав 
його з явною насолодою та певною долею за-
здрощів. А коли перший втомлювався, почи-
нав сольну партію другий.

Потім вони стали нас матюкати дуе-
том.

Скільки живу, а таких матюків віртуоз-
них чувать не доводилось. Навіть на фрон-
ті. “Истинно русский мат” злітав аж під 
небо, гнув сосни донизу”. 

Це, так би мовити, “низ” дімаровського 
бароко; говорити про те, як ним віками й до 
сьогодні засмічується людський простір, на-
вряд чи треба. А “верх” того бароко, заправ-
лений ще й добрячим романтизмом, чи не в 
іншій сцені з цитованої “Поеми про камінь”; 
у ній віддано належне (точніше – складено 
гімн!) приголомшливій красі таджицької дів-
чини, що з’явилася, як із дивної казки, пе-
ред очима втомлених тривалими переходами 
геологів: “Синющі очі, примхливим вигином 
брови, сліпучі зуби і пишна коса; карміно-
ві губи, що не знають помади, й благородна 
смага, – де ви, художники, автори геніаль-
них полотен, перед якими завмирали б по-
божно покоління і покоління?

А може, це й краще, що вас тут немає? В 
розпачі жбурляли б ви бліді фарби свої, лама-
ли б немічні пензлі, дерли б сіре, як смертна 
нудьга, полотно. І, засліплі навіки, вже не 
хотіли б нічого бачити.

– Зупиніть! – закричали ми в один го-
лос…

– Здайте назад!.. Ще здайте!.. Ще… А 
тепер усі замріть і не дихайте!

Цього можна було й не казати: ми й так 
уже завмерли й не дихали. Дивилися все ще 
не вірячи, що отаке чудо може існувати на 
світі.

Те чудо не зникало, чудо стояло за кіль-
ка кроків од нас, як сонце, як гори, як дерева 
й будинки, як вода, що, витікаючи з каменю, 
вигравала веселкою. Граціозно схилившись, 
чудо підставляло під ту воду глека з довгою 
шийкою, і кожен із нас мимохіть подумав: 
якою ж смачною має бути вода в тому гле-
кові!

І мало воно, оте чудо, такий гнучкий 
стан, що можна було втратити розум, той 
стан споглядаючи…

Григорій Максимович стогнав уже так, 
наче в нього розпочалися передчасні пологи…

– Григорій Максимович! Куди ви?
Не оглянувся навіть.
 – Вона вже пішла, Григорій Максимо-

вич!
– Поїхали слідом, бо ще ожениться…
І ми повернули назад”.
…Згадуваний на початку Дж. Селінджер 

“вичерпався”, швидше всього, через те, що в 
“цьому світі” бачив лиш суцільне паскудство. 
“Якби в розпорядженні людини було навіть 
мільйон літ, – читаємо в його повісті “Над 
прірвою в житі”, – вона все одно не стер-
ла б усе паскудство з усіх стін на світі”. 
А. Дімаров, попри те, що теж бачить у світі 
немало суто нашого паскудства (“втрачене 
покоління”!),  помічає в ньому й ось таке диво, 
яке явилося йому в далекому Таджикистані. 
Тому він і “невичерпний” і настроюється на 
пошуки нових і нових життєвих див. За умов, 
коли літературу засмічено бозна-яким пост-
модерним непотребом, це обнадіює. Бо ж ви-
являється, що ще жива література, з якої є що 
процитувати, в якій діамантами можуть ви-
свічувати слова про незнищенність людської 
краси на землі.
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Ц ього року свій сімдесятип’ятирічний юві-
лей святкує неординарна особистість, 

багата на тепло серця, талановита і працьо-
вита українка Олена Васи-
лівна Леонтович. Усе своє 
життя (за винятком кіль-
кох років дитинства, коли 
перебувала в евакуації на 
Кавказі) мешкала вона у 
місті Києві, де відбулася 
як педагог, письменниця 
і високодуховна особис-
тість. Тут сформувалися її 
національні переконання, 
зміцнилися почуття любові 
до рідного краю й України, 
виникла потреба допомага-
ти ближньому, відстоювати 
честь і гідність українців, 
а також розвинулася ко-
лосальна працелюбність, 
ставши життєво необхід-
ною. Своєю літературною 
творчістю (художньою, пу-
бліцистичною, мемуарною, 
біографічною) пробуджує 
жінка національну пам’ять 
співвітчизників, відроджує сторінки минулої 
української історії, повертає з небуття імена 
подвижників національної культури, літера-
тури, виховуючи природну потребу кожного 
з нас визволятися з духовного рабства.

Олена Василівна Леонтович (у дівоцтві – 
Мулова-Войтовецька, у заміжжі – Воронина) 
народилася в місті Києві 16 квітня 1937 року 
в родині талановитого музики та педагога 
Василя Сергійовича Мулова-Войтовецького 
та вчительки від Бога Олени Костівни Леон-
тович, яка походила з відомого українського 
шляхетного роду козаків та хліборобів, по-
літичних та громадських діячів, меценатів. В 
атмосфері аристократизму національного 
духу, любові один до одного, поваги до ін-
ших, творчості, домашнього затишку зроста-
ла майбутня письменниця, перекладач, публі-
цист, мемуарист, громадський діяч.

Вплив на формування дівчини як повно-
цінної творчої особистості справили рідні. 
Звичайно, в родині та найближчому ото-
ченні Олени Василівни шанували й плекали 

все українське. Тому усвідомлення зв’язку 
зі своєю нацією в неї відбулося рано. Трохи 
згодом, наслухавшись розповідей матері про 

славетний рід Леонтовичів, 
прадідівські місця прожи-
вання на Полтавщині, зро-
зуміла, що її генотип тісно 
пов’язаний із національ-
ною козацькою менталь-
ністю, а призначення – на-
полегливо працювати на 
користь співвітчизників та 
вперто боронити своє пра-
во бути українкою.

Перші дитячі спогади 
та враження назавжди за-
лишаться в пам’яті і як на-
гадування про минуле, і як 
перший життєвий досвід, 
що став поштовхом до ви-
зрівання почуття справед-
ливості, шукання правди, 
самої себе тощо. З дитин-
ства, опаленого війною, не-
статками, поринула у світ 

прекрасного, прилучаючись 
до музики як слухач, а зго-

дом і як музикант-початківець. Відтоді гра на 
роялі стала життєво необхідною, що рятувала 
в найскрутніші моменти душевного сум’яття, 
самотності, спонукала до дій, заспокоювала. 
Й до сьогодні музика – важлива частина її 
життя, що сприяє зосередженості, натхнен-
ню, так потрібним для літературної праці.

Формуванню почуття прекрасного, лю-
бові до природи, людини, естетичних смаків 
сприяли подорожі та прогулянки з мамою 
весняним лісом, літніми луками, осінніми 
парками, зимовими околицями Києва, а та-
кож і вистави, побачені в ранньому віці. Ось 
як про свій перший театральний досвід при-
гадує ювілянтка: “Змалку водила мама нас і 
до театру. Ще в тяжкі роки війни, пам’ятаю, 
у Тбілісі своє перше враження від дитячих ви-
став: “Кіт у чоботях”, “Коник-Горбоконик”. А 
опера “Русалка” вкарбувалася в пам’ять шес-
тилітньої дівчинки на все життя... Уже в Києві 
на початку 50-х років у шкільні канікули мама 
неодмінно водила нас на спектаклі театру 
ім. І. Франка” [3, с. 257]. Особливе враження 

Володимир Подрига

ОЛЕНА ЛЕОНТОВИЧ: ШТРИХИ ДО ЖИТТЄПИСУ
(до 75-річчя від дня народження)

Олена Василівна Леонтович –
педагог, письменниця, громадський діяч
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на маленьку Олену справив романс “Сміють-
ся й плачуть солов’ї” на слова Олександра 
Олеся, а також українські пісні “Розпрягай-
те, хлопці, коней”, “Пливе човен”, які вона 
полюбила на все життя.

Від матері, людини мудрої, розважливої, 
щирої, яка “була гостра на слово, рішуча на 
вчинки, щедра на добро” [3, с. 256], успадку-
вала кращі риси господині, берегині домаш-
нього вогнища. Вона передала своїм донькам, 
Олені та Марії, найкращі риси українки: по-
чуття любові до ближнього, тактовність, до-
броту, щирість, ніжність, веселу вдачу, на-
полегливість, працелюбність, гостинність. 
Мамина наука в різних життєвих пригодах 
допомагала вийти зі скрутного становища, а 
ще саме завдяки їй маленька Олена поступо-
во ставала дорослішою, усвідомлюючи потре-
бу допомагати близьким людям. Й усе життя 
вона допомагає тим, хто звертається до неї за 
порадою.

Від батька, який був “людиною цікавою, 
обдарованою, але з дуже складним і важким 
характером” [3, с. 257] дістала в спадок любов 
до музики, відчуття ритму, вольовий харак-
тер.

Тому й не дивно, що в Олені Леонтович 
сполучилися риси високо духовної особис-
тості, непересічної людини, педагога, музи-
канта (дарма що любителя), письменниці, 
громадського діяча, якій небайдужа доля рід-
них, близьких, знайомих, України.

Після здобуття середньої освіти навча-
лася на російському відділенні філологічно-
го факультету Київського університету імені 
Тараса Шевченка (1954–1960), мріючи про 
фах перекладача. Одначе доля розпорядилась 
по-іншому. Так сталося, що Олені Василівні 
довелося додатково опанувати логопедію. І 
відтоді сорок років працювала за цією спе-
ціальністю в дитячих закладах Києва та об-
ласті, вдосконалювала методики покращення 
допомоги дітям, які страждали на затинання. 
Наслідком багаторічної практики та вдоско-
налення її як фахівця стали логопедичні ігри, 
низку яких у 1980-х роках було опубліковано 
видавництвом “Веселка”.

Одночасно з працею логопеда Олена Ле-
онтович удосконалювалася і як перекладач, 
опановуючи французьку мову в школі, вузі, 
на лінгвістичних курсах. У складному процесі 
вивчення мови допомагали мати Олена Кос-
тівна, тітка Ніна Георгіївна, шкільна вчитель-
ка Тетяна Львівна Міхоелес, що  доводилася 
родичкою. Довгі роки навчання не минули 
даремно. Свій перший переклад – оповідання 
Пейзан Катрін “Велична Жульєна” – опублі-

кувала в журналі “Всесвіт” 1982 року. Також 
Олена Василівна переклала низку художніх 
творів французьких письменників Марліз 

Шеффер, Андре Моруа, Анрі Труайя, Катрін 
Пейзан, Моріс Дрюон, Роже Версель, Катрін 
Равенн, Ерве Базен, що були вміщені в збір-
ку “Велична Жульєна”, видану 2001 року. У 
передмові щиро зізнається, що виступила не 
лише перекладачем, а й популяризатором 
творчості окремих не знаних в Україні фран-
цузьких літераторів: “В цю збірку увійшли 
твори як давно відомих українському чита-
чеві письменників (Андре Моруа, Ерве Базен, 
Анрі Труайя, Моріс Дрюон), так і майже не-
відомих, або й зовсім незнаних” [1, с. 3]. Для 
ширшого ознайомлення українських читачів 
з біографіями французьких письменників 
Роже Верселя, Катрін Пейзан, Катрін Равенн 
вмістила додаткові свідчення про них.

Співпрацюючи з сестрою Марією Му-
ловою-Войтовецькою, Олена Леонтович пе-
реклала з французької працю О. Шульгина 

Родина Олени Леонтович. 
Зліва направо – перший ряд: Марія Костянтинівна 

Чистова, тітка, молодша сестра Марія, Олена; 
другий ряд: Олена Костянтинівна, мати, Федір 

Гаврилович Чистов, чоловік Марії Костянтинівни, 
Василь Сергійович Мулов-Войтовецький, батько. 

Київ, 1949
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“Україна і червоний жах. Погроми в Україні”, 
що побачила світ у видавництві імені Олени 
Теліги 2001 року й одразу ж стала раритетом.

Також вона пише художні твори. Літера-
турну діяльність, як і більшість письменників, 
розпочала з віршів [2, с. 62]. Потім створила 
казки, новели, оповідання, нариси тощо. До 
читача її твори дійшли тільки 1984 року, коли 
в латвійському журналі “Веселіба” було над-
руковано новелу “Уривчасті лінії дощу”. Низ-
ка віршів, оповідань, новел, прозових мініа-
тюр, етюдів, казок оприлюднювалися в різних 
періодичних виданнях упродовж 1980–2011 
років. Частина з них та ще не друковані твори 
вміщені письменницею в окремій книзі “Осін-
ні соняшники”, що була видана 2003 року.

Переважна більшість тем творів (“У зеле-
ній тиші затоки”, “Уривчасті лінії дощу”, “По-
милка лікаря”, “Купіть гортензій”, “Елегія”, 
“Осінні соняшники” тощо), в яких опрацю-
вала проблеми взаємин людей у суспільстві, 
міжособистісних взаємин, добра, гуманності, 
взята Оленою Леонтович із життя. Буденна 
пригода, незвичайна ситуація, побачена, по-
чута чи пережита мисткинею, вправно оху-
дожнюється та переживається заново. При-
кметними рисами оповідань літератора є ре-
алістичність зображення, частково автобіо-

графізм, психологізм, пригодництво, спогад, 
а також жвавий виклад матеріалу, роздуми, 
правдивість, що свідчать не лише про літера-
турний хист, а й талант авторки як публіцис-
та, мемуариста.

 Дещо інший характер мають прозові мі-
ніатюри, в яких прозаїк за допомогою при-
йому телеграфного стилю акцентувала на 
кульмінації взаємин нещасливого подружжя 
(“Вулиця”), горьованої долі працьовитої лю-
дини в умовах колгоспного ладу (“Варка”), 
одинокості (“Самотність”). Автобіографічні 
риси простежуються у творах “Я тебе люб-
лю”, “Вечір” “Серед ночі” тощо.

Осібно варто виділити прозові мініатю-
ри-пейзажі “Зимова фантазія”, “Напровесні”, 
“Сон-трава”, “У квітні”, “Одна травнева ніч”, 
“Мінливість”, “Сніжок”, “Рання зима”, “Дощ”, 
у яких за допомогою епітетів, порівнянь зма-
лювала весняні, літні, осінні, зимові пейзажі, 
а також створила відповідний мінорний чи 
мажорний настрій, яким обов’язково пере-
ймається читач.

Цікавими є й казки Олени Леонтович 
“Останній бал”, “Три сестри”, “Лоель”, “Сила 
любові”. Хоч кінцівка цих творів жанрово тра-
диційна (добро перемагає зло), одначе сюжет-
ні особливості, реалізація теми – новаторські.

Відкриття меморіальної таблиці на будинку, де жив 
у 1908–1919 рр. В. Леонтович: Олена Леонтович (друга 

зліва) з членкинями ВЖТ імені О. Теліги Л. Кочевською, 
Сусаною Черненко, Надією Миронець, 2002

Олена Леонтович і Микола Шудря ведуть вечір 

до 135-річчя Володимира Леонтовича, 2001
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Серед літературних творів виділяється 
група есе, нарисів мемуарного типу: “«Теорія 
ймовірності» тітоньки Ніни”, “Підсніжник”, 
“Якщо корона самоцвітів...”, “Ксана Олек-
сандрівна і Сонечка”, “Сказання про Ніну Ре-
мезову”, “Її називали Трояндою”, що склали 
розділ “Жіночі постаті мого життя (образ-
ки)” в книзі “Осінні соняшники”. У них автор-
ка розповіла про рідних, близьких, знайомих, 
які впливали на формування її особистості, 
а також були для неї взірцем моральності, 
християнських чеснот, патріотизму, любові 
до України, жертовності заради інших тощо. 

Упродовж останніх двох десятиліть Оле-
на Леонтович написала низку історико-біо-
графічних нарисів про видатних представни-
ків козацько-шляхетських родин Леонтовичів 
та Устимовичів (“Гілка старого дерева”, “Її 
звали «Жінка-міністер»”, “Достойний наща-
док славних прадідів”, “Діти братів Леонто-
вичів”), а також життєпис Володимира Леон-
товича “Окрилений Україною”. Досліджуючи 
біографії родичів, Олена Василівна усвідом-
лює, що її місія полягає не лише в поверненні 
їх із забуття, а й уведення до пантеону чіль-
них представників українства, які сприяли 
розвиткові національної культури, літерату-
ри, економіки в минулому. Тому вона невтом-
но трудиться як освітній діяч, популяризатор 
української культури, літератури, духовнос-
ті, виступає по радіо, на заходах з нагоди юві-
лею того чи того відомого українського діяча, 
бере участь у наукових конференціях тощо. 

Відроджуючи пам’ять про незаслужено 
забутих українських письменників, науков-
ців, популяризуючи їхню творчість та науко-
ву діяльність, Олена Василівна впорядкувала 
й підготувала до друку чотири томи творів 
Володимира Леонтовича, дві книги наукових 
праць літературознавця української діаспори 
Наталії Іщук-Пазуняк.

Після здобуття нашою країною незалеж-
ності, Олена Леонтович включається у вир 
громадської роботи: стає активним членом 
Всеукраїнського жіночого товариства імені 
Олени Теліги, виступає організатором по-
дорожей до історичних місць України (Чер-
нігів, Батурин, Канів). За її ініціативи та ак-
тивної участі в місті Києві відбувалися вечори 
пам’яті, присвячені ювілеям забутих україн-
ських письменників, митців, зокрема Володи-
мира Леонтовича, Людмили Коваленко та ін.

Відрадно, що Олена Леонтович не цура-
ється землі своїх пращурів – Полтавщини, а 
постійно підтримує з нею зв’язок: виступає 

з доповідями про життя та діяльність Воло-
димира Леонтовича в школах сіл Оріхівки та 
Новооріхівки Лубенського району, міста Лу-

бен, дарує власні книги та книги творів Воло-
димира Леонтовича бібліотекам загальноос-
вітніх навчальних закладів, бібліотекам міста 
Лубни та сіл району тощо.

Підсумовуючи багатолітню творчу ді-
яльність ювілярки в цьому короткому біо-
графічному нарисі, зазначимо, що зроблене 
нею – свідчення активної життєвої позиції 
свідомої українки, яка є гідним нащадком 
козацько-старшинських родів Леонтовичів, 
Устимовичів, адже своє життя поклала на 
олтар служіння рідному народові. Вірить-
ся, що берегиня духовності українців, нашої 
спільної пам’яті продовжить свою діяльність 
як письменниця, організатор вечорів пам’яті, 
дослідник біографій чільних представників 
української політичної, культурної еліти, а 
самовіддана безкорислива скромна праця на 
ниві збереження національної пам’яті буде 
високо поцінована вдячними сучасниками та 
нащадками.
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В іншуючи Вас із ювілеєм, не можу не згада-
ти слова письменника-полтавця Григора 

Тютюнника, творчість якого, як і вся Ваша ба-
гаторічна ретельна праця на 
педагогічній ниві, була про-
низана безмежною добротою 
та любов’ю до людей, і до ди-
тини зокрема: “Найвища наука 
життя – мудрість, а найвища 
мудрість – бути добрим”. І не 
буде жодним перебільшенням 
чи підлещуванням твердження, 
що Ви зуміли пізнати цю найви-
щу науку мудрості, адже хто, 
як не діти, яким Ви присвятили 
все своє життя, є камертоном 
доброти, людської щирості та 
правдивості?

Певен, що сьогодні всі, хто 
знає й шанує Вас, – а таких 
людей ой як немало! – дяку-
ють Богові за те, що буремно-
го 1942  року на весняному із-
маїльському небі заяскравіла 
нова зіронька – і в обпалений війною травневий 
світ прийшла маленька дівчинка з мужнім іме-
нем Захисниці, аби, зміцнівши і ставши на ноги, 
запалювати на вкраїнській землі не лиховісні 
воєнні, а благодатні, мирні вогні освіти, твор-
чості, сумлінної праці, добра та любові до лю-
дей.

Тепла щирість весни, твердість і стійкість 
степового краю, загартованого південним сон-
цем, щедра родючість придунайського ґрунту 
стали незмінними складниками Вашої душі, 
яку Ви назавжди присвятили українській осві-
ті, дбайливо плекаючи не звичайну виноградну 
лозу, якої багато на Вашій малій батьківщині, а 
рясні виноградники дитячих знань.

Пізнавши на власному досвіді лихо повоєн-
ного дитинства, Ви все своє життя, усю любов 
свого великого серця присвятили маленьким 
українцям, аби їм добре, затишно й спокійно 
жилося в оновленій державі.

Розпочавши шлях у педагогіку зі студент-
ської лави Ізмаїльського державного педаго-
гічного інституту та посади київського вчителя 
початкових класів, Ви здобули безцінний досвід 
спілкування з малечею, пізнали секрети розви-
тку її думки та уяви, зрозуміли, що саме потріб-
но дітям для успішного навчання. Тож і шлях у 
велику науку також пов’язали з навчанням та 
розвитком молодших школярів.

Сьогодні Ви заслужено можете погорди-
тися поважними посадами і званнями: академік 
НАПН України, доктор педагогічних наук, про-

фесор, творчиня законодавчої бази та стратегії 
розвитку української освіти й науки. Вашому 
перу належить не одна сотня наукових праць, 

підручників і методичних по-
сібників із читання для почат-
кової школи, дидактичних по-
сібників із розвитку навчальної 
діяльності молодших школярів 
– і вартість створеного Вами 
наукового огрому не можна за-
перечити, адже писано це все 
Вашим серцем і вагомим педа-
гогічним досвідом.

Ви самі, володіючи знанням, 
дали багатьом людям – дітям, 
учителям, студентам, аспіран-
там і докторантам – змогу запа-
лити від вогню Вашої мудрості і 
свої ліхтарики. Ваше ім’я відоме 
мільйонам українців, адже вони 
входили у світ з Вашими читан-
ками, відкриваючи для себе ди-
вовижну країну Слова, Пізнан-
ня, Краси. Вам дякують учителі 

початкових класів та їхні вихованці за серію 
навчальних посібників, статей, методичних ре-
комендацій, за те, що Ви зробили для школярів 
складні речі легкими, а корисні – приємними. 
Педагоги, науковці і практики спираються на 
Ваші праці в галузі загальної педагогіки. Вами 
захоплюються як толерантним керівником, по-
радником і наставником молодих науковців.

Та незважаючи на здобуте, Ви повсякчас 
прагнете підкорити – і обов’язково підкорюєте 
– все нові й нові науково-педагогічні вершини, 
як справжній педагог, ніколи не зупиняєтеся на 
досягнутому, завжди залишаючись невтомним 
шукачем нових знань.

Ювілей Ваш – то свято Вашої душі, то даро-
вана Богом можливість продовжувати розпоча-
те, радіти спілкуванню зі світом і людьми.

Щиро вітаємо Вас із Днем народження, ба-
жаємо міці духу і тіла, здоров’я й наснаги, твор-
чих злетів, нових наукових праць. Хай Ваше 
серце зігріває любов рідних і друзів, усіх тих, 
хто став Вашою другою родиною, хто має честь 
величати себе Вашими учнями, Вашою науко-
вою школою. Нехай завжди у Вашій душі моло-
до квітне весна, не змовкають солов’ї та веселі 
маївки. Хай тривкі ідеальні ноти буття, роботи 
й відпочинку лунають гармонійно.

Вам, яка пізнала мудрість життя й посіяла 
знання, зичимо довгих і благосних літ!

З повагою, 
ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка 

 Микола Степаненко
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ВОГОНЬ МУДРОСТІ І ЗНАНЬ АКАДЕМІКА 
ОЛЕКСАНДРИ САВЧЕНКО 
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Ніна Степаненко

ЮЛІУШ СЛОВАЦЬКИЙ “ЯКО ЧОЛОВІК І ПОЕТ” 
У ВІЗІЇ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 

(за сторінками часопису “Рідний Край”)

У тижневику “Рідний Край” публікувалася 
перекладна проза, поезія і драматургія. 

Час від часу з’являлися на його шпальтах і 
наукові розвідки, присвячені мистецькій ді-
яльності зарубіжних письменників. Це, зо-
крема, праці Тадеуша Міхальського “Сучасна 
поезія польська на Україні” [1909. – Число 31. 
– С. 11–13] і Олени Пчілки “Ю. Словацький” 
[1910. – Число 36. – С. 4–8]. Пропонована 
стаття присвячена аналізу останнього до-
слідження, авторка якого виконувала ще й 
обов’язки “редакторки-видавниці” часопису1. 

Ольга Косач була не лише письменником, 
громадським і культурним діячем, публіцис-
том, етнографом, а й талановитим літерату-
рознавцем та перекладачем. Вона підготувала 
ґрунтовні роботи про творчий доробок Тара-
са Шевченка, Пантелеймона Куліша, Євгена 
Гребінки, Бориса Грінченка. Цей солідний 

список доповнює наукова розвідка “Ю. Сло-
вацький”, яку супроводжують переклади вір-
шів “В памьяткову книжку Зосі”, “Там коли 
будеш…”, “Стокротки”, “Розстання”, “Пісня 
при заході сонця на морі” та третьої сцени з 
першої дії трагедії “Лілля Венеда”. 

1 Див.: “ Р І ДНИЙ  КРАЙ
5-й рік видання.

Виходить в Київі, 4 рази на місяць (48 чисел на рік), 
з ілюстраціями,

під редакцією О. Пчілки (О. Косач).
Містить статті про громадські справи, звістки з життя на Вкраїні 
й в инших сторонах, оповідання, п’єси для театру, вірші, відомос-
ті господарські, звістки про українські книжки, про театр і инше 
мистецтво, дописи, оповістки. ІЛЮСТРАЦІЇ: типи, портрети, кра-
євиди, будинки, узори. 

Ціна “РІДНОГО КРАЮ”, з пересилкою, на рік 4 р.,
на півроку 2 р., на 3 місяці 1 р.;

Рідний Край з ілюстрованим місячним додатком” 
[1910. – Число 36. – С. 16].
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Стаття, про яку йдеться, має кілька сю-
жетних ліній: Юліуш Словацький і польська 
культура; зв’язок його з Україною; особисте 
життя польського поета і драматурга; місце 
його творчості в літературному процесі. Усі 
вони виписані рельєфно, взаємопов’язані між 
собою, створюють завершений літературний 
портрет великого митця епохи Романтизму 
другої половини ХІХ століття. Олена Пчіл-
ка розпочинає свій аналіз з 
опису гучного святкування 
поляками сторічного юві-
лею Словацького (1809–
1849). Відзначалася ця подія 
не лише у Варшаві чи Ґдан-
ську, а скрізь, “де тільки 
есть знач не згромадження 
поляків”. Про “славутнього 
поета” нащадки не забули, 
наголошує Пчілка, але й не 
віддали йому належної сла-
ви. “Багато правди єсть в тих 
словах, – зауважує вона, – 
що «слова Міцкевича, при-
вабивши очі всіх його зем-
ляків зоставили в більшім 
затінку – Словацького, ніж 
би то було повинно бути»”. 
Молодші покоління, на 
жаль, не відкрили для себе 
його, розгортаємо далі дум-
ку Ольги Петрівни, але цю 
помилку на початку ХХ століття вони нама-
галися виправити, причому робили це і про-
сті шанувальники поетичного слова, і його 
творці: “…тепер думка польських поетів знов 
звернулась до величного зразка, бажаючи 
йому наслідувати, – і саме час освіжити, на-
дати більшого змісту й чуття без краю убогій 
і на зміст, і на почування – сучасній поезії, що 
сама себе прозвала “поезією упадку”, дека-
дентством, однак, запанувала всюди, отже, і 
в польській літературі”.

Велику увагу Пчілка приділяє зв’язкам 
Юліуша Словацького з Україною. А вони тісні 
й тривалі. Письменник народився в невелико-
му волинському містечку Кременці, “там же 
провів і перший свій дитячий вік; перебув там 
який час уже і в віку юнацькому”. Цей край 
по-особливому дорогий і Олені Пчілці, адже 
сюди вона влітку 1868 року приїхала до міс-
ця служби чоловіка. У містечку Звягель (нині 
Новоград-Волинський) у Косачів народилася 
донька Леся – Леся Українка, тут Ольга Пет-
рівна записувала фольклор, збирала зразки 
народних вишивок. Вона опоетизовує малу 

батьківщину Словацького, висловлює своє 
захоплення нею: “Годиться спогадати й про 
роскішну, надто поетичну околицю креме-
нецьку. Се один з найкращих кутків волин-
ських. Високі гори, вкриті лісами, зеленими 
левадами; “срібна” Іква, що вьється під тими 
горами, дзвінкі джерела з гір, білі українські 
хатки, розкидані по взгір’ях, в долині город, 
з тими стародавніми будинками, костелами й 

церквами, – все те дає над-
звичайно гарний краєвид. А 
велична окром гора з руїна-
ми історичного замку може 
надавати особливий “ро-
мантичний” настрій (про це 
й говорить сам Ю. Словаць-
кий)”. Той шматок укра-
їнської землі, пише вона, 
“такий поетичний, такий ба-
гатий на історичні памьят-
ки”. З любов’ю перепові-
дає Пчілка величну історію 
Кременця, за її оцінкою, 
тепер глухого повітового 
міста, а колись значного 
просвітнього осередку на 
Волині. Воно “цілі століття 
переховувало у собі давні-
шу освітну спадщину” і “в 
початку 19-го віку… мало 

славутню школу, що повста-
ла з давнішого латинсько-

польського коллегізму”. З цим освітнім за-
кладом пов’язана доля Словацького: у ньому 
працював професором батько майбутнього 
поета. Авторка статті наголошує, що містеч-
ко Кременець і на початку ХХ століття не є 
“«порожнім» повітовим закамарком, воно 
нагадує, що тут колись вирували події, що 
“жило колись-то значним історичним жит-
тям”. Не обійшлася дослідниця й без патети-
ки: “Хто раз бачив сей гарний куток, не забуде 
його ніколи!” Вона знаходить підтвердження 
своїх розмірковувань у Юліуша Словацького, 
передусім в автобіографічних свідченнях, де 
заявлено, що Кременець знав величні набож-
ні процеси, що в його костелах здійснювалися 
вражаючі одправи під час великих свят, осо-
бливо на Великдень. 

Пчілка прагне збагнути, наскільки від-
значилося в писанні самобутнього польсько-
го поета те, що він уродився в Україні, воліє 
зрозуміти, чому не сталося того, що думка 
при спогадах на чужині про вітчизну не звер-
талася “до того рідного краю, до волинської 
України”. Пояснення цього, на її погляд, 

Ю. Словацький.  Портрет 
із “Рідного Краю” (1910, № 36, с. 4)
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просте: по-перше, майбутній письменник ви-
ховувався в чисто польській сім’ї, “під нади-
хом виключно польської культури”; по-друге, 
він здобув освіту у віленській гімназії й ві-
ленському університеті, що також не могло 
не позначитися на духовному становленні; 
по-третє, дало про себе знати закордоння. 
У 31 рік Юліуш залишив “Варшаву, та й вза-
галі… Росію” і вже ніколи не повертався в 
рідні краї. Прикро, звичайно, що Словацький 
не перейнявся українською ідеєю, що в його 
доробкові годі шукати “якогось особливого 
«українізму»”. 

Олена Пчілка робить акцент на цьому й 
водночас віднаходить мотиви любові до рід-
ного волинського краю в багатьох творах. 
“…се, – твердить вона, – органічна любов до 
рідного краю, яко до свого “родовища”, се 
та любов, що живе в кожній чулій душі і осо-
бливо зростає в ній – на чужині, коли людині 
починає здаватись, що там, у рідній стороні, і 
зорі сяють ясніше, і квітки пахнуть більше!..” 
Висловлені міркування стосуються передусім 
найпершого поетичного твору Словацько-
го “Дума українська” – віршової оповіді про 
смерть молодого козака у хвилях Дніпра піс-
ля взяття в полон його коханої дівчини Ганни. 
У “Думі українській” “перша струна поетова 
обізвалась на тему – українську”. Його перу 
належать й інші твори українського змісту, 
приміром,  “Мазепа”, “Źmija”. Пчілка припус-
кає, що про гетьмана Івана Мазепу Словаць-
кий заговорив під впливом Байронового тво-
ру, однак зовсім під іншим кутом зору: його 
“Мазепа” “цілком одмінний по змісту від Бай-
ронового твору”. Українські мотиви очевидні 
й самобутні в поемі з давнього українського 
життя “Змій”: там є Дніпро, козаки, опису-
ється похід на “чайках” до турецької землі. 
Словацький не кинув анінайменшої підозри 
на українських козаків, вони “встають в думці 
поетовій – яко героїчне лицарство… будять 
своїм завзяттям навіть симпатію авторову, а 
не лихе почуття його”.

Пчілка в цікавих деталях представила 
життєвий шлях Словацького, вона різнобіч-
но характеризує підвалини формування його 
письменницького таланту. Любов до слова в 
хлопця від батька, професора, до всього ще й 
поета та драматурга. Особливий уплив на ви-
ховання Юліуша мала мати, яка походила з 
сім’ї панів Янушевських, освічена жінка, “зна-
лася добре на давнішній і тодішній літературі 
західно-європейській і польській”. Доки жив 
батько (його хлопчик утратив у 6 років), у 
родині “високо стояло заняття літератури”. 

Вітчим Словацького також був професором. 
На творчості письменника позначилася 8-літ-
ня еміграція (“Париж – Швейцарія – Італія – 
Арабія – Єрусалим”). 

Пчілка, прагнучи зрозуміти художній 
світ митця, “заглядає” в його особисте жит-
тя. А воно “проходило за границею не мож-
на сказать, щоб гірко, але не можна сказать, 
щоб і щасливо… Траплялися такі серця, що 
й дуже його любили, кохав і він, але доля не 
судила йому милого подружнього життя ні 
з ким – він увесь вік прожив одиноким. Його 
перша кохана була панна Снядецька, полька, 
що жила в Вільні, як ще й Словацький був там, 
в університеті. Погравшися в кохання з гар-
ним, молодим поетом, панна залишила його, 
закохавшися в сина віленського губернато-
ра Корсакова. Зустрівав потім Словацький 
за-границею ще й инших своїх землячок і з 
де-якими з них, наприклад, з Марією Водзін-
ською, заходила (в Швейцарії) ніби сердечна 
приязнь; з однією великою багачкою Анелею 
Мощинською (у Флоренції) ніби йшлося до 
того, що мала-б вона стати вже нареченою 
Словацького, але власне те окòло багацтва, 
“дому егоізму, дому сповненого холодним 
повітрям золота” одвернуло Словацького – і 
він виїхав собі з Флоренції далі…

Як шалена буря перелетіло потім над ду-
шею Словацького й недовге кохання з панею 
Бобровою…

Гарний на вроду, принадний поет, – що 
“вмів так подобатись, коли хтів”, – чарував 
Словацький не тільки землячок: його кохали й 
чужинки. Швейцарка, панна Еглантина Пате, 
дочка господині того пенсіону, де жив скіль-
ка літ Словацький (біля Женеви), закохалась 
була в його шалено, але… в серці Словацького 
не знайшлося до неї теплішого почуття, ніж 
приязнь, і – Словацький виїхав до Італії, а 
панна-господиня, втративши його, пішла за 
“порядного” швейцарця”. Мав митець одну 
вірну “кохану”, що любила його і без якої він 
жити не міг, – Муза. З нею він не розлучався 
все своє коротке земне життя.

Нарешті, власне літературознавчий ана-
ліз набутку поета. Пчілка відносить його до 
найталановитіших майстрів слова, яких зна-
ла Польща. Вона порівнює Словацького з 
Адамом Міцкевичем і поділяє точку зору тих 
дослідників, які вважають, що вони обидва 
належали одній школі, але “Муза Міцкевича 
все-ж таки злетіла вище. Такого блискучого 
помаху крил, думки й чуття, як бачимо вже і 
в ранньому творові Міцкевича “Ода молоді”, 
– Муза Словацького не знала”. Наголосимо й 
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на тому, що життєві стежки цих двох великих 
письменників перетиналися: Словацький свої 
юнацькі спроби-вірші посилав “славутному 
земляку поетові”, але підтримки не знайшов 
– Міцкевич “не звернув на нього уваги. Піз-
ніше, там же в Парижі, обидва виходці-поети 
неначе навіть досадливо розійшлися, з воро-
жим настроєм один проти одного”. Серед та-
лановитих людей таке, на жаль, трапляється 
нерідко.

Пчілка переконливо доводить, що Сло-
вацький належить до романтиків, яким він 
був у перших своїх поемах і в пізніших дра-
матичних творах. Його романтизм європей-
ський, суголосний, опертий на традиції Ґюґо, 
Байрона, підживлений досвідом Міцкевича. 
Щодо форми творів, то вони, образно гово-
рить Олена Петрівна, “збудовані… буйною, 
роскішною фантазією, розцвічені барвистим 
словом; добре викована мова, витончена до 
високої міри на зразках західно-європей-
ських майстрів слова, надає творам Сло-
вацького особливої принади”. Своїм ідейним 
спрямуванням цей митець улився до когорти 
патріотів-демократів. “Патріотичний зàрис, 
– процитуємо ще одну розлогу думку Ольги 
Петрівни, – мають всі більші твори Словаць-
кого; при тім у де-яких з них, як у трагедії 
Лілля Венеда, або в “Беньовському” затята 
проповідь патріотизму доходить до героїч-
ного одушевлення. Так було, доки поетом не 
запанував мистицизм”. Постать Юліша Сло-
вацького Пчілка протиставляє постаті Кра-
сінського: перший був досить послідовним 
у своїх поглядах, тверезо дивився на життя, 
бачив його сильні й слабкі сторони, тоді як 
другий заперечував демократизм, закликав 
до спокою, не будив приспаного народу, а на-
впаки, присипляв. “…супротив таких “Псаль-
мів” Красінського повстав Ю. Словацький, 
написавши відповідь Красінському в обороні 
народу; про шляхту-ж польську сміливо ви-
словився, що вона стратила свою гідність і 
стала нікчемною”. І цьому також вчить слав-
ного польського поета-романтика.

Подаємо окремі вміщені в “Рідному краї” 
переклади з творів Ю. Словацького, які зро-
била Олена Пчілка: 

В памьяткову книжку Зосі

На що моїх віршів, дівчино, бажаєш?
Адже ти у нашу отчизну рушаєш!
Там вірші почуєш від кождої квітки,
Там пісню почуєш від кождої зірки!
Іх слухай, як сяють, як в повному цвіті, –
Вони-ж бо поети найкращії в світі!

Ті зорі блакітні, ті квітоньки милі
Хороші поеми складуть тобі цілі.
І я лиш те саме здолав би сказати,
Бо в їх научився і я промовляти:
– Де котяться Ікви сріблястії хвилі, – 
Там жив я, в ті роки дитячії, милі!..

Далеко тепер я по світі блукаю,
І де мене доленька спинить, – не знаю;
Гляди-ж, привези мені зорь тих сіяння,
Гляди-ж, привези моїх квітів дихання!
Бо вже одживитися знов мені треба…
Вернися-ж, дівчино, – мов з самого неба!

                                                        Париж, 1844 р. 

Стокротки

Мило пелюстки у квітів зривати,
Любо кохані мовлять перекази,
Мило було і прилюдях сказати,
Що ми кохаємось, мовить сто-рази.

Мило під липовим стати намітом,
Квітоньки держучи так набоженно,
Мовить на-взаєм – обриваним цвітом:
“Любить”... і милая любить 

“страшенно”...

Часом сварилися любо, мов діти
(А помириться все хтось заважає!);
Ти памьятаєш, як білії квіти – 
Той мовив “ні”, а  той мовив – “кохає”...

Ось же тепер, без надії, самотний, 
В скелях блукаючи, – смутним 

та лишнім, –
Вглядів стокротку я, духом турботний, –
Мов-би сестриця була тим колишнім...

Рвав я пелюсточки, – думка гадала...
Зберега в озері білий цвіт гинув...
Знаєшь, – в останнє, що квітка сказала?
Любиш, кохана, мене “до загинув”!..

Швейцарія, 1835 р.
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Сергій Шебеліст

СТАНОВЛЕННЯ НЕСПОДІВАНОЇ НАЦІЇ
Рецензія на книгу: Україна. Процеси націотворення / 

Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – 416 с.

З ’явившись 1991 р. на політичній карті сві-
ту, Україна, проте, не відразу постала на 

його ментальній мапі. Для мільйонів людей 
нове державне утворення на руїнах СРСР 

було чимось загадковим: “частиною Росії”, 
що раптом відокремилася від неї, та ще й з по-
дачі очманілих націоналістів “вигадала” свою 
українську мову, оскільки відомо, що там на-
справді всі говорять російською. Подібні май-
же анекдотичні випадки лише зайвий раз ілю-
струють тезу про, м’яко кажучи, недостатню 
присутність України в глобальному контек-
сті, хоч би скільки не розповідали полум’яні 
оратори про її “тисячолітню традицію держа-
вотворення” і “прадавню культуру”.

Незважаючи на ці обставини, ситуація 
все ж не видається геть безнадійною, адже 
за двадцятиліття незалежності “українське 
питання” поступово ввійшло не лише в по-
літичний, але й у міжнародний академічний 
дискурс. І якщо раніше донесення знань про 
Україну й українців було прерогативою на-
самперед північноамериканської діаспори, 
то після 1991 р. у цій галузі помітно активі-
зувалася діяльність зарубіжних дослідників 
неукраїнського походження. Одним із пер-
шопрохідців та популяризаторів україністи-
ки на Заході став професор Інституту історії 
Східної Європи Віденського університету, 
іноземний член НАНУ Андреас Каппелер, 
який у жовтні-листопаді 1991 р., себто ще до 
формального розпаду Радянського Союзу, 
провів у Вальберберзі біля Кельна конферен-
цію “Україна. Сучасність та історія нової дер-
жави”. Окрім фахівців з Австрії, Канади й Ні-
меччини, в заході також узяли участь науков-
ці з України. Після того пам’ятного зібрання 
україно знавчі дослідження значно просуну-
лися вперед, у чому можна було переконатися 
під час наступного форуму “Україна. Проце-
си націотворення”, організованого в жовтні 
2009 р. Перероблені й розширені доповіді, ви-
голошені на конференції у Відні, згодом були 
опубліковані німецькою, а наприкінці 2011 р. 
побачила світ й україномовна версія видання, 
котрим Посольство Австрійської Республіки 
в Україні та Райффайзен Банк Аваль ушано-
вують багаторічну наукову роботу професо-
ра Каппелера, його внесок у розвиток істо-
ріографії України та підтримку українських 
науковців.

Центральним сюжетом збірки статей, 
як логічно випливає з її підзаголовка, є на-
ціотворення, проаналізоване крізь при-
зму різних дисциплін – історії, політології, 
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релігієзнавства, лінгвістики, літературознав-
ства, ґендерних студій, географії та культу-
рології. З’ясування особливостей становлен-
ня нації в сучасному розумінні цього поняття 
передбачає пошук відповідей на цілу низку 
питань: “...чи українська нація повинна біль-
ше орієнтуватися на етнічні та мовні чи на по-
літичні чинники громадянської держави? Як 
окремі регіони України з їхніми відмінними 
історичними досвідами можуть інтегрувати-
ся в українську націю? Як українська нація 
відмежовується від російської та польської? 
Наскільки совєтське врядування гальмувало 
розвиток націотворення чи сприяло йому та 
як повестися сьогодні з совєтською спадщи-
ною? Як формується сьогодні ставлення до 
єврейського питання, що дуже помітно по-
значилося в історії України? Яку роль для 
націотворення відіграють історія, мова, релі-
гія, література, стать, територія та війна? Яке 
значення мали селяни та містяни, села і міста? 
Як відбувається націотворення в незалежній 
національній державі?” (с. 11).

Розмірковуючи над цією проблематикою, 
дослідники з Австрії, Канади, Німеччини, 
США й України, серед яких зокрема Гаральд 
Біндер, Андреас Каппелер, Штефан Сімонек, 
Філіп Тер, Пол Роберт Маґочій, Франк Е. Си-
син, Орест Субтельний, Франк Ґольчевскі, 
Рудольф А. Марк, Мартін фон Гаґен, Ярослав 
Грицак, Тетяна Журженко, Святослав Па-
холків, Андрій Портнов, Микола Рябчук та 
ін., застосовують багатий методологічний ін-
струментарій і нерідко приходять до полеміч-
них висновків. Але це зовсім не вада, а швид-
ше перевага збірки. Поєднання критичних по-
глядів ззовні та зсередини, мабуть, найкраще 
дозволяє подолати їх неминучі індивідуальні 
обмеження і показати читачеві цікаві ракурси 
аналізу процесів націотворення в Україні. У 
такий інтелектуально-провокаційний спосіб 
автори збагачують аудиторію новими корис-
ними знаннями та заохочують її до дискусії 
про ідентичність (як би сказав британський 
учений Ендрю Вілсон) “несподіваної нації”.

Безмірний світ думок і помислів 
Олеся Гончара 

К нига “Світ в оцінці Олеся Гончара: Аксі-
осфера щоденникового дискурсу пись-

менника” логічно доповнює цикл наукових 
розвідок Миколи Степаненка, присвячених 
публіцистичному доробкові Олеся Гончара, 
зокрема його діарійному набуткові, а саме: 
монографій “Публіцистична спадщина Оле-
ся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші 
проблеми)”, “Літературний простір «Щоден-
ників» Олеся Гончара”, науково-популярного 
видання “Духовний посил Олеся Гончара (за 
матеріалами “Щоденників” письменника)”, 
а також численних опублікованих у різних 
часописах, наукових збірниках статей. Цін-
ність рецензованої праці очевидна: системно 
представлені описові найменування людей, 
явищ об’єктивної дійсності, суспільних подій 
тощо стануть у пригоді дослідникам щоден-

никового дискурсу Гончара: полегшать їхню 
діяльність, пов’язану з добором матеріалу й 
інтерпретацією його. Микола Іванович про-
вів колосальну роботу, що стосується аксіо-
логічного аналізу перифраз та різних описо-
вих зворотів, які не входять до перифразових 
парадигм. “Системний, а не осібний погляд 
на вихоплені в результаті суцільної вибірки й 
покласифіковані за семантичним принципом 
описові номінації, – процитуємо автора книги 
“Аксіосфера «Щоденників» Олеся Гончара”, 
– проливають світло на багато сторінок жит-
тєпису неординарних, славетних, видатних, 
одіозних особистостей (до прикладу, Микола 
Амосов, Симон Петлюра, Патріарх Мстис-
лав, Тарас Шевченко, Олександр Довженко, 
Микола Гоголь, Павло Тичина, Ліна Костен-
ко, Юрій Кондратюк, Михайло Драгоманов, 
Юрій Гагарін, Олексій Ватченко, Володи-
мир Щербицький, Микола Шамота. – Г. В.), 
важливих історичних віх (як-от: Розстріляне 
Відродження, сталінщина. – Г. В.), зосібна й 

ДВА ПОГЛЯДИ НА ОДНУ КНИГУ
Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового 

дискурсу письменника / автор і упорядник Микола Степаненко. – Полтава: 
ПП Шевченко Р. В., 2012. – 284 с.
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на те, чому впорядниця праці Валентина Да-
нилівна Гончар подеколи скорочувала запи-
си, приховувала під криптонімами прізвища 
згадуваних людей, “прибирала“ різкі оцінки”. 

Залишається лишень подякувати професоро-
ві Степаненку за гарну ідею, яку він успішно 
зреалізував, подарувавши гончарознавцям 
і всім, хто цікавиться творчістю цього вели-
кого майстра слова, багате на інформацію 
видання. 

Галина Вокальчук, 
доктор філол. наук, професор

“Щоденники” Олеся Гончара – 
дивовижна “галактика людства” 

Широкій громадськості відомі праці Ми-
коли Івановича Степаненка, об’єктом дослі-
дження яких є щоденниковий дискурс Олеся 
Гончара. У монографії “Публіцистична спад-
щина Олеся Гончара (мовні, навколомовні 

й деякі інші проблеми)” (Полтава, 2008) він 
ґрунтовно схарактеризував динаміку мов-
ної ситуації в Україні доби тоталітарності й 
незалежності, з’ясував важливі соціо- та ет-

нолінгвістичні проблеми. В іншій 
монографії – “Літературний про-
стір «Щоденників» Олеся Гончара” 
(Полтава, 2010) – Микола Іванович 
різнобічно розкрив український лі-
тературний процес ХХ – початку 
ХХІ ст. в особах, визначив місце і 
роль у ньому таких майстрів слова, 
як Павло Тичина, Юрій Яновський, 
Петро Панч, Остап Вишня, Мико-
ла Бажан, Василь Симоненко, Іван 
Драч, Борис Олійник, Ліна Костен-
ко, Дмитро Павличко, Григір Тю-
тюнник та ін., висвітлив маловідомі 
сторінки життєпису творчості, гро-
мадської позиції старшої і молод-
шої літературної генерації. Праця 
“Світ в оцінці Олеся Гончара: Ак-
сіосфера щоденникового дискурсу 
письменника” перегукується з цими 
роботами, доповнює їх. Той, хто 
прочитає її, матиме повне уявлення 
про постаті, якими населені щоден-
ники, про важливі події та факти 
минулого і сучасного, яке охоплює 
понадп’ятдесятирічну історію (пер-
ший діарійний запис датовано 1943 
роком, останній – 1995 роком). 
Свою книгу автор адресує не лише 
науковцям (ті знайдуть у ній бага-
то цінного для себе), а й простим 
шанувальникам рідного слова, кра-
єзнавцям. Стиль викладу розділу 
“Галактика людства в щоденнико-
вій сповіді Олеся Гончара”, частин 

розділів “«Поле неокрає» описових номіна-
цій у щоденниковому дискурсі Олеся Гонча-
ра”, “Гончарові «спостереження збігаються 
з правдою життя»” науково-популярний, 
обарвлений художністю, що зацікавлює чи-
тачів, змушує їх заглиблюватися в багатство 
світу “Щоденників” Олеся Гончара. Думаю, 
що нова книга професора Миколи Степанен-
ка “Світ в оцінці Олеся Гончара: Аксіосфера 
щоденникового дискурсу письменника”, як і 
його всі попередні гончарознавчі студії, зна-
йде свого поціновувача в особі науковців-фі-
лологів, істориків, учителів-словесників, усіх, 
хто переймається долею української культу-
ри, української мови, українського народу. 

Микола Калько, 
доктор філол. наук, професор
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П ро митця, якого любиш, шануєш, яким 
глибоко цікавишся, завжди втішно про-

читати чергову статтю чи монографію, особ-
ливо створену професіоналом високої кате-
горії, фахівцем тонким, проникливим, висо-
коінтелектуальним. І книга Івана Дзюби про 

Ліну Костенко “Є поети для епох” (2011) – 
якраз із такого розряду очікуваних, її вихід у 
світ для багатьох наших краян, зокрема осві-
тян-словесників, став яскравою видавничою 
і духовною подією, поживою для роздумів і 
наснагою в праці.

Мушу сказати, що, попри обіцянку видав-
ництва перший наклад видання безкоштовно 
поширити в школах і вишах України, цього 
не сталося (або, може, накладу вже не ви-
стачило для Полтавщини); більше того – поза 
столицею книгу нелегко придбати й у вільно-
му продажі. А все ж учительство, викладачі 
рідного слова мають цей ошатний фоліант у 
своїй книгозбірні, із вдячністю використову-
ють його в повсякденній навчальній і просвіт-
ницькій роботі, належно поціновуючи якість і 
корисність видання.

У чому ж його вага? 
Іван Дзюба запропонував цілісний по-

г ляд на творчість Ліни Костенко, вирізнив, 
із активним залученням розмислів та оцінок 
українських і зарубіжних учених, основні 
мотиви, ідеї, засоби поетичної виразності 
набутку мисткині, зауважив джерела, з яких 
вона черпає натхнення, духовні горизонти, 
до яких прагне, зупинивсь на моментах дис-
кусійних, приміром, щодо публіцистики й 
новоявленої прози письменниці, окреслив 
позиції, які потребують фахового прочитан-
ня, поглиб леного розуміння, бо ще далеко не 
всі наші сучасники принаймні наблизилися 
до переливів думки і стилю геніальної доньки 
України. 

Уже заголовки частин тексту скерову-
ють читача до тієї чи тієї збірки поетки, до 
якогось окремого твору, зміст і форму якого 
критик аналізує детальніше, а це: “Проміння 
Землі”, “Вітрила”, “Мандрівки серця”, “Над 
берегами вічної ріки”, “Неповторність”, “Ма-
руся Чурай”, “Берестечко”, “Скіфська Одіс-
сея”, “Дума про братів неазовських”, “Сніг у 
Флоренції”, “Від поезії до світоглядної пуб-
ліцистики”, “«Самашедшість» як спротив 
абсурду”, “Річка Геракліта, “Мадонна Пере-
хресть”. 

Помітно, що в коло уваги автора потра-
пило все написане Ліною Василівною, й таким 
чином через стислий виклад (приблизно по-
ловина обсягу видання) вималювався прак-

Галина Білик 

ЛЕКТУРА 
ІВАНА ДЗЮБИ ПРО ЛІНУ КОСТЕНКО

Рецензія на книгу: Дзюба, Іван. Є поети для епох [Текст] / 
І. М. Дзюба. – К.: Либідь, 2011. – 208 с.: іл.
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тично довершений літературний портрет од-
нієї з творців “ВЕЛИКОЇ КНИГИ НАШОГО 
НАРОДУ”  (с. 90). 

Іван Дзюба називає Ліну Костенко “бі-
лим голосом висоти”, який у многозвучному 
оркестрі багатьох поетів “чутний особливо 
– ось уже шостий десяток літ” (с. 5). І цих 
оцінок літературознавця неухильно дослуха-
єшся, їм довіряєш, адже книга не просто за-
свідчує великий інтерес дослідника до пред-
мета аналізу, не лише виявляє безмірну пова-
гу автора до колеги-письменниці: Іван Дзюба 
– з того самого покоління, ровесник, свідок 
історії, товариш по Духу. Саме завдяки цьому 
він і зумів схилити письменницю на розмову 
та співпрацю над книгою, переконавши, що 
голос “шістдесятників” сьогодні все ще по-
трібний Україні, й не менше, ніж колись. “Є 
велика спокуса – і потреба! – бачити, як ви-
ростало Слово з того, що було поза словом. З 
великих віх і малих подробиць життя. Саме в 
біографії Слова – найсокровенніший життє-
пис Поета...” – цю тезу не заперечити.

Чого мені не вистачило в книзі “Є поети 
для епох”? 

Власне, самої епохи, яку Іван Михайло-
вич міг би вималювати бездоганно, але, ма-
буть, не ставив собі такої мети; не вистачило 
конкретики дат, які б “підключили” історичні 
інтертексти і ще більш увиразнили таки епо-
хальну місію Ліни Костенко у вирі її доби; 
не вистачило уваги до перших книжок по-
етки, до конкретних жанрів її поезії, як-от 
мініатюри-“інкрустації”, до важливих науко-
во-публіцистичних речей, зокрема “Геній в 
умовах заблокованої культури” тощо. А втім, 
автор чітко окреслив жанрову форму сво-
єї праці – “есей”, і це означає, що пропонує 
“невимушену прогулянку” творчими дорога-
ми письменниці, говорить про те, що хвилює 
в даний момент, допускає фрагментарність 
і можливість повертатися й повертатися до 
теми, бо і справді вона невичерпна. Він почи-
нає “розмову”, а далі очікує долучення нових 
мовців…

Другий розділ книги – і є тим продовжен-
ням. Він бездоганно виповнює всі питання, що 
закрались у першому, “крізь оптику творчос-
ті” висвітлює життя, оскільки звучить голос 

самої письменниці, інтерв’ювованої близь-
кою для неї людиною.

“Із вдячністю передаю естафету ОКСАНІ
ПАХЛЬОВСЬКІЙ, яка допоможе нам і емо-
ційно, і аналітично подорожувати крізь твор-
чість та долю Ліни Костенко”, – говорить 
автор.  “Безконечно дякую Іванові Михайло-
вичу Дзюбі за велику людську і професійну 
солідарність, за мою посильну причетність 
до створення цієї книжки”, – відповідає йому 
донька поетки (с. 100).

Теми їхніх розмов – безпосередніх або 
листовних – стосуються і життя, і творчос-
ті; бесіди зафіксовують спомини про рідних, 
близьких, про все перебуте й передумане, 
являють роздуми про митця, поезію, час і 
людину в ньому, про нашу країну й націю. А 
пойменовані діалоги рядками з віршів чи на-
звами циклів поезії Ліни Костенко: “Акваре-
лі дитинства”, “Мій перший вірш написаний 
в окопі…”, “Це називалось – творчі семіна-
ри”, “Альтернатива барикад”, “Цавет танем”, 
“Гармонія крізь тугу дисонансів…”, “Душа ле-
тить у посвіті епох”.

Якщо, читаючи перший розділ, здебіль-
шого раціонально поринаєш у літературо-
знавчі виміри, в естетику, поетику, філосо-
фію творчості Ліни Костенко, то в другому – 
реагуєш серцем, чуттями, осягаючи історичні 
та світоглядні засади художності мисткині та 
їхні болісні реальні вияви.

Бачу в книзі ще й третій інформаційний 
блок – ілюстративний. Тут, як і в збірці “Ма-
донна Перехресть”, подані прекрасні фото-
графії прекрасної жінки, крім того, що тала-
новитої, мудрої, ще й принципової, вольової, 
гідної, високої духом, які тонко довершують 
естетику видання.

Називаю в цілому книгу “лектурою”, бо 
й справді вона здатна виконувати цю функ-
цію: в доступному викладі, водночас фахово і 
ґрунтовно розповідає про письменницю, під-
силює голос мовця “живим діалогом” і “на-
очністю”. Упевнена, що освітня (чи ширше – 
просвітницька) діяльність такого ґатунку – це 
честь і для академіка, бо мусимо саме в юну 
людину закладати сьогодні те, що хочемо 
мати в Україні в майбутньому.
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П рочитано останню строфу цієї незви-
чайної книги, багатої думкою, насиченої 

емоціями, переживаннями автора з приводу 
порушених проблем. Хочеться навіть сказа-
ти – цієї хвилюючої книги. Досконалий вірш, 
вдалі образні епітети (“І знов шершавий дзвін 
полинув від коси”), свіжі, несподівані рими – 

От і вся наша філософія 
Ізвідтіль до сьогодні. 
Ми – породження Мефістофеля, 
Тож на мудрість голодні 

(квадростих “Сковорода”) – 

усе це, поза іншими вартостями, свідчить про 
несумнівну літературну важливість збірки. 

Відверто – читання не-
просте. І вдруге, втретє ін-
коли повертаєшся до рядка, 
то тут, то там трапляються 
неологізми, діалектизми, 
тягнешся по словник... Але 
ж і задоволення від осмис-
лення авторської думки, 
світосприйняття, філосо-
фії, того, що втаїлося між 
рядками! Тут, як і взагалі 
у творчості М. В. Костен-
ка, витримано принцип на-
ближення читача до  інте-
лектуального рівня митця, 
спонукання реципієнта до 
мислення, розвитку можли-
востей пізнання. Очевидно, 
що така позиція літератора 
не безумовна. Проте кожен 
має право на свою манеру 
письма, на властивий саме 
йому спосіб передачі думки, переживання.

Зауважимо, що досвідчений митець явив 
у книзі ще одну грань свого таланту – це ри-
мовані афоризми, дещо зі східної традиції 
рубаїв, якими особливо прославився відомий 
мислитель і поет середньовічного Сходу Омар 
Хайям, та загалом це максими традиційно 
європейської культури. Як влучно зазначив 
Марк Твен, рецепт їх одержання – мінімум 
слів і максимум думки, тобто це повинна бути 
мудрість у портативній формі. Якщо ж думка 
ще й римою озброєна, то вона стає особливо 
вагомою, образною і переконливою. Й авто-

рові вдалося в переважній більшості наведе-
них медитацій облагородити їх до рівня до-
бротних афоризмів. 

Будь-яка книга в жанрі художньої літе-
ратури  розрахована на шанувальників кра-
си і сили слова. Упевнений, що такий шану-
вальник одержить справжнє задоволення 
від прочитання збірки полтавського майстра 
пера. Адже автор не повчає. Він сам розду-
мує і ненав’язливо спонукає читача мислити, 
доходити власного висновку. Майже кожен 
твір (навіть чотиривірш) викликає бажання 
розширити викладену в ньому думку, проана-
лізувати і доповнити її. 

Тематика збірки охоплює широке коло 
питань – від інтиму особистих переживань до 

осмислення значення книги 
в людському житті, а зокре-
ма таких святинь, як “Коб-
зар”, ролі мистецтва й мит-
ця в суспільстві, відгуків на 
політичні події, на болючі 
питання екології. Автор ми-
лується і натхненно описує 
неповторну красу природи, 
адже тут його стихія, – де 
похоронені кості близьких 
і далеких пращурів: скіфів і 
сарматів, антів і русів, саме 
тут ареал нашої слави ко-
зацької: “Люблю своє у сло-
ві й храмі, / У думі пращу-
рів-батьків...”.

Особливо хвилюють лі-
ричного героя ті місця, де 
вперше побачив світ (“Тече 
моя річечка, із снів золотих 

випливає”, “Яка це розкіш – бачити стру-
мок, а з нього жабка дивиться розумно”, “І 
молиться на гілці дрібно лист, як молять 
зглянутись незрячі люди”). Він у захваті від 
самої мови (“Зроду тобі я вірний у хитавиці 
днів”). А по-справжньому мучать – грома-
дянські мотиви: трагічне минуле народу, без-
душне і бездуховне сьогодення (“українцем 
бути соромно й боляче”). Відчай і біль пораз-
ки Мазепи він відчуває власним єством (по-
ема “По мені, по Мазепі”). То вистраждані 
слова: “Жахаюся епохам згаяним, розстріль-
ним і тим, що й зараз”. 

Іван Дичко

КУДИ  ЙДЕМО,  ДНІПРОВІ ЛЮДИ?

Ðåöåíç³¿
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Бурю емоцій викликає квадростих із пі-
сенною назвою “Роде мій красний”, у якому 
йдеться про великий рід автора, рід простих 
сільських трударів, доля яких віддзеркалила 
пореволюційну трагедію українського села 
(“Моє село з двадцятих гнала в морок поле-
нінована підлота”, “Ви рід майстрів, моїх 
святих дідів, понищили”, “Проклятий вік, 
зачумлені тридцяті”). Поет із благоговінням 
звертається до пращурів і недалеких предків 
свого роду: “Святі мої, до вас сьогодні мов-
лю, величний роде, пагінець я твій”. Тільки 
внаслідок нищення еліти нації, яке методично 
тривало протягом усього часу більшовицької 
навали в Україні, стало можливим наше гірке 
сьогодення, коли 

Не так у нас, ну зовсім все не так…
Непам’яттю живуть Дніпрові люди…
Дамоклевим мечем небезпека новітнього 

поневолення тяжіє над нашим виснаженим іс-
торією людом: 

“Зелений” гад, підступний і повзучий 
Накинув оком на Дніпрові кручі, 
Щоб правив тут хозарин і пілат. 
“І критикуй, хоч трісни в цих рядках”, 

а “сірі потвори” і “телебандити” роблять 
свою чорну справу – “лаштують убивць із 
дітей” наших. 

Вагомою причиною нашого нещастя ми-
тець розцінює зраду інтересів народу інтелі-
генцією. Одну з медитацій тут хочеться на-
вести – як влучну епіграму на того, кому вона 
адресована: 

“Невситенний”* до слави поет 
В “Афганському зошиті” славив агресію. 
І не виборсавсь досі із власних тенет – 
Вдома шука ворогів невситенно 

й піднесено. 
Не менш дошкульно дорікає і нашій по-

літичній псевдоеліті: “Пора флібустьєрів, 
піратів проклята епоха”. Він наполягає на 
рішучості й твердості в боротьбі з крадіями 
та корупціонерами, вимагає від держави дійо-
вих методів проти цього зла, яке стало мож-
ливим, крім інших причин, також і завдяки 
задуреності й пасивності народу. Про який 
супротив неадекватним діям верхів можна 
говорити, коли “Тут сталінізму дух тяжкий 
печерний / Ще не провітрено у головах спо-
вна”, коли “Змирилися з сваволею найкращі 
/ І вивели породу холуїв”. Ось чому:

Не прийде по росі новий месія, 
Не захитає підлості мости, – 
В пітьмі лише розбійницьке насіння 
Крізь неміч нашу здатне прорости. 
І за цих обставин ніби чується відчай-

душний голос волаючого в пустелі: “Боріте-
ся – поборете”. Не чують і не бачать. “Німі 
на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть” 
(Т. Г. Шевченко). Зашорені, ніби закриті за-
лізною завісою від голосу правди і добра, яку 
намагаються втовкмачити їм одинаки-патріо-
ти, зусилля яких, проте, потопають в океані 
брехні, підступу і лукавства, вони не в змозі 
сприймати цей голос…

“І вивели породу холуїв, / І розплодили 
тлю в людській подобі”, – з болем констатує 
поет. Бо розбещеність у суспільстві вже ді-
йшла своїх страхітливих меж: 

Живе дитя віднесла на смітник 
Вродлива молоденька українка... 
Невже народ наш приречений на вбогість 

і вимирання? Автор розгортає тональність 
суму, жалю, зокрема й з приводу того, що зу-
силля його покоління пропали марно: “Мої 
політки, час не нам скорився”. І все ж він 
кличе не покладати рук, працювати, бороти-
ся, доки є сили, зокрема й поетичним словом, 
жертвувати собою заради великої справи по-
рятунку нації, ближніх: 

Коли є слово, і його дав Бог, 
Воно повинно мати Божу силу…
Адже: “Це апостольська справа – ряту-

вати народ і державу”. Доля впевненості за-
лишається тим, хто вперто і цілеспрямовано, 
з вірою в чесну справу відстоює свої принци-
пи до кінця. Чи будемо збирати урожай, чи ні, 
а сіяти треба: 

Ми – українці! Отямлює дух українний.
…………………………………………………
Родинний ланцюг нам викував 

Батько Тарас, 
…………………………………………………
А малоросійство перекуєм у собі 

неодмінно… 
…………………………………………………
І буде хліб священного помолу 
В цих берегах нетлінної краси… 
А ворогам поет заповідає свою працю, 

свій творчий доробок: нехай читають і знають 
правду про себе. 

Ðåöåíç³¿

* Із “Щоденників” Олеся Гончара.
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Наталія Самойленко

СОБОР БОЛГАР УКРАЇНИ

17 вересня 2011 р. на Полтавщині відбув-
ся черговий ювілейний  десятий Собор болгар 
України. У цій надзвичайно цікавій події взя-
ли участь представники більш ніж 200-тисяч-
ної громади українських болгар [2, с. 273; 4, 
с. 529], культурно-просвітницьких товариств 
в Україні, представники яких вважаються на-
щадками праболгар (татарський, чуваський, 
кримсько-татарський етноси) і Болгарії. Се-
ред гостей та учасників форуму були депутат 
Верховної Ради України третього скликання 
п. Микола Габер, голова Новосанжарської 
районної державної адміністрації п. Сергій 
Шовкопляс, голова Новосанжарської район-
ної ради Володимир Левицький, мер Нових 
Санжар п. Андрій Река, депутат Полтавської 
обласної ради п. Дмитро Христов, голова 
Малоперещепинської сільської ради п. Віта-
лій Мазан, директор Малоперещепинського 
загальноосвітнього навчального закладу І–
ІІІ ступенів п. Катерина Вергун, представ-
ник  Відділу по роботі з національностями та 
релігії при Управлінні культури та туризму 
Одеської обласної державної адміністрації 
п. Олена Петрова, делегації з Києва, Севас-
тополя, Сімферополя, Білої Церкви, Мико-
лаєва, Житомира, Кіровограду, Дніпропе-
тровська, Ізмаїла, Одеси, Болграду, Арциза, 
Сарати, Донецька, Запоріжжя, Рівного. Бол-
гарську сторону представляли тимчасовий 
виконувач обов’язків Генерального консула 
Генерального консульства Республіки Бол-
гарія в Одесі п. Розалина Попова, керівники 
Міжнародної Асоціації болгар світу п. Мак-
сим Страхилов,  п. Зорка Георгієва та члени 
цього об’єднання із Софії, Варни, Панагю-
риште. Собор був організований численними 
болгарськими культурними товариствами й 
державним культурно-просвітницьким тиж-
невиком “Роден край” – друкованим органом 
болгарської діаспори в Україні – та прово-
дився виключно коштом меценатів. 

 Основна частина заходів проходила в 
с. Мала Перещепина Новосанжарського ра-
йону. Місце проведення Собору було обране 
не випадково. За добу раннього Середньо-
віччя територія сучасної Полтавщини стала 
притулком для багатьох етносів, що мігрува-
ли степовими просторами південної частини 
Східної Європи, серед яких були пращури 
сучасних болгар. Відомо, що у 30–50-х рр. 
VII ст. частина еліти Болгарської держави під 
проводом хана Кубрата зініціювала створен-
ня своєрідного державного об’єднання влас-
не тюркомовних болгарських і слов’янських 
(передовсім антів) племен, розташованого на 
обох берегах Дніпра, до якого входили тере-
ни Поворскля. Саме в цьому регіоні зберег-
лися залишки найбагатших болгарських по-
ховальних комплексів. Серед них сенсаційна 
знахідка 1912 р. на околиці с. Мала Переще-
пина, відома сучасній науці під назвою Мало-
перещепинський скарб – найбагатший скарб 
зі скарбів Східної Європи І тисячоліття [3, 
с. 27]. Зараз цей комплекс експонується в 
Державному Ермітажі Російської Федерації. 
Матеріальну й історичну цінність легендарної 
знахідки важко оцінити пересічній людині: 
адже вага  предметів тільки  із золота та його 
сплавів становить 21 кг, срібла й інших мета-
лів – понад 50 кг.  Немає однозначної оцінки 
цього скарбу й у колі науковців. Переважна 
більшість учених, услід за німецьким фахів-
цем Й. Вернером, який досліджував його у 
1980-х рр., відносить знахідку до кола пра-
болгарських старожитностей і вважає похо-
ванням одного з засновників праболгарської 
держави хана (кагана) Кубрата. У сучасній 
болгарській історичній думці болгарська ет-
нічна приналежність Малоперещепинсько-
го скарбу та інтерпретація його як могили 
хана Кубрата взагалі не викликає заперечень. 
Тому саме на місці знахідки 2001 р. за спри-
яння депутата Верховної Ради України ІІІ 
скликання п. Миколи Габера було спорудже-
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но пам’ятник хану Кубрату. Відтоді це місце 
стало місцем паломництва як представників 
болгарської діаспори, так і громадян Респуб-
ліки Болгарія.

Постать хана Кубрата (народився між 
591 та 600 рр. – помер між 650 та 668 рр.),  
яку окремі фахівці (Г. Костов, О. Брумов, 
Р. Барієв, Ф.-Г. Нурутдинов, Ю. К. Бегунов, 
Й. Вернер, В. Н. Жук) пов’язують  із прабол-
гарським пластом минулого Полтавщини, – 
одна з “найзначущіших у болгарській історії” 
(п. Н.  Младенов, Міністр закордонних справ 
Республіки Болгарія, привітання учасникам 
Собору болгар України, вересень 2011 р.). 
Попри ту обставину, що точні дати його на-
родження та смерті не відомі,  візантійські, 
арабські, давньобулгарські історичні дже-
рела з любов’ю розповідають про цю висо-
коосвічену людину, талановитого військово-
начальника та дозволяють побачити в ньому 
об’єднувача давньоболгарських племен. Сво-
їм синам Кубрат заповідав: “В єднанні сила!”. 
Саме ці слова взяті за основу головного гас-
ла Собору болгар України 2011 р. – “Кубрат 
збирає нащадків”.

Собор став яскравим свідченням тісних 
історичних контактів болгар та українців. На 
цьому наголошувалося в численних приві-
таннях учасників та гостей дійства. Зокрема, 
Міністр культури України п. М. Кулиняк ви-
словив упевненість, що культурно-мистецькі 
акції, спрямовані на відродження і збережен-
ня болгарською нацією за межами своєї істо-
ричної батьківщини власної історії та культу-
ри, сприятимуть зміцненню зв’язків між Бол-
гарією та Україною [1, с. 1].  Собори болгар 
України в с. Мала Перещепина на Полтавщи-
ні було високо оцінено п. Д. Владимировим, 
Надзвичайним та Повноправним послом Рес-
публіки Болгарія в Україні, – як “щирий про-
яв поваги етнічних болгар та громадськості 
Полтавської області до вікової історії Бол-
гарії, <…> до харизматичного державника 
Хана Кубрата”, переконливе свідчення “ство-
рення сприятливих умов для збереження та 
розвитку етнічної самобутності, традицій, 
дружніх почуттів до співвітчизників, які меш-
кають в Україні” [1, с. 2]. Радість зустрічі на 
Соборі з гостями та учасниками поділили в 
привітаннях Міністр закордонних справ Рес-
публіки Болгарія п. Н. Младенов, перший се-
кретар Спілки журналістів Болгарії п. С. То-
до рова, керівництво Міжнародного фонду  
“Св. Кирила та Мефодія” в особі  п. М. Тачева, 
Фонду “Слов’яни” в особі  п. З. Захарієва, Го-
лова Державної Агенції в справах болгар за 

кордоном (Республіка Болгарія) п. Р. Іванов. 
Ним, зокрема, була висловлена щира подяка 
представникам держадміністрацій Одеської 
та Полтавської областей за сприяння Собору 
[1, с. 3].  

Щорічне (із серпня 2001 р.) зібрання пред-
ставників болгарської діаспори у смт. Ма -
ла Перещепина на Полтавщині розпочалося 
мітингом біля пам’ятника хану Кубрату. У 
вступному слові головний редактор щотиж-
невика “Роден край” п. Д. Костова привітала 
всіх присутніх та наголосила на символічності 
місця проведення Собору як духовного цен-
тру єднання болгарської діаспори в Україні, 
подякувала тим, хто доклав зусиль до підго-
товки зібрання, а також проведення першого 
заходу такого рівня 10 років тому, в їх числі  
згадала відомого полтавського краєзнавця, 
кандидата історичних наук нині покійну Віру 
Никанорівну Жук. 

Після цього слово було надано госпо-
дарям. Голова Новосанжарської районної 
державної адміністрації п. С. Шовкопляс 
наголосив, що “завдяки таким спільним за-
ходам ми виховуємо почуття толерантності, 
дружби, взаємодопомоги, любові між на-
шими братніми народами” [1, с. 2]. У своєму 
виступі голова Новосанжарської районної 
ради п. В. Левицький розцінив установлення 
10 років тому пам’ятника хану Кубрату як 
подію, що символізувала єднання двох на-
родів. Він оголосив рішення районної ради 
про присвоєння звання почесного громадя-
нина Новосанжарщини  одному із засновни-
ків громадського руху Собор болгар України 
п. М. Габеру. Серед сподвижників цього руху 
є п. А. Река, нині мер смт. Нові Санжари, який 
підкреслив: щорічні зустрічі болгар на тере-
нах Поворскля стали вже доброю традицією, 
зробили їх учасників справжніми друзями. 
Справді, попри присутність численних офі-
ційних осіб з болгарської та української сто-
рін, атмосфера мітингу була невимушеною, 
щирою, далекою від офіціозності. З теплими 
словами до товариства звернулися пп. Р. По-
пова, М. Страхилов, З. Георгієва, К. Вергун, 
популярний болгарський співак Паскаль, 
голова Центру волзько-татарської культури 
“Алтинай” п. Р. Ахмерова, головний редактор 
кримсько-татарської газети “Голос Крыма” 
п. Е. Сеїтбекова, керівник громадського про-
екту “Всесвіт мистецтва” (Республіка Бол-
гарія), яка забезпечувала інформаційну під-
тримку ХІ Собору болгар України,  п. Е. Ди-
митирова, голова селищної ради с. Мала Пе-
рещепина п. В. Мазан.
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Особливою емоційністю, мабуть, усім 
учасникам запам’ятався виступ гості з м. Па-
нагюріште (Республіка Болгарія) вчительки 
п. Е. Георгієвої, яка тривалий час готувалася 
до участі в Соборі. Як тільки стало відомо про 
цю подію, вона звернулася до редакції газети 
“Роден край” та запропонувала власноруч ви-
готовити прапор із традиційною болгарською 
символікою та кольорами на честь чергового 
Собору. Її пропозиція була з вдячністю при-
йнята. Багаторічна мрія цієї полум’яної па-
тріотки – побувати у святих для неї місцях – 
здійснилася, коли вона отримала запрошення 
разом із редакцією газети відвідати Полтав-
щину. У віршованому та образному висту-
пі (вірш був власним поетичним доробком) 
п. Е. Георгієва висловила думку багатьох 
учасників Собору: “Болгарин – той, хто но-
сить Болгарію у своєму серці, незалежно від 
того, якою мовою розмовляє, якому Богу мо-
литься, у якій державі живе”. Болгарський 
прапор передали музеєві Малоперещепин-
ського ЗНЗ як символ пам’яті про історичні 
події, що сталися на землі Носанжарщини, та 
знак поваги до тих, хто дбайливо її береже. 

У завершальній частині мітингу п. Д. Кос-
това  із вдячністю вручила грамоти редакції 
газети “Роден край” господарям дійства. 

Учасників Собору запросили на зустріч 
із колективом Малоперещепинського ЗНЗ, де 
їх, за звичаєм, вітали хлібом-сіллю. Упродовж 
останніх років Малоперщепинський ЗНЗ під-
тримує активні зв’язки з болгарськими шко-
лами України та Республіки Болгарії. Була 
навіть поновлена вже призабута традиція 
радянської доби – гостювання один в одно-
го. Надзвичайно цікавою та пізнавальною ви-
явилася екскурсія до шкільного музею, який 
без перебільшення можна назвати зразко-
вим. Зала музею, де були представлені побут, 
звичаї, традиції, культура болгар, викликала 
щире здивування та захоплення болгарської 
сторони: адже йшлося про українську гли-
бинку, розташовану не тільки за сотні кіло-
метрів від самої Болгарії, але й від традицій-
них місць розселення болгарської діаспори 
в Україні. Глибоке розуміння та важливість 
шляхетної справи пропагування минулого 
краю виявив директор музею, вчитель істо-
рії п. А. Береза. Звертаючись до присутніх, 
він сказав: “Дружба наших народів – це не 
тільки слова, це – жива правда. Багато років 
люди шукають відповідь на питання “Хто ми? 
Що чекає  на нас?” Ніколи не треба забува-
ти минулого – без нього немає майбутнього. 

Сьогоднішня зустріч дозволяє нам знов пе-
регорнути сторінки історії”. Бібліотека та 
музей школи збагатився численними пода-
рунками від гостей. Під час цієї зустрічі було 
встановлено контакти Малоперщепинського 
ЗНЗ із Болградською болгарською гімназією 
– найстарішим загальноосвітнім навчальним 
закладом болгарської діаспори на території 
України.

Складовою частиною Собору став “круг-
лий стіл” болгарських та українських науков-
ців “Давня  Велика Булгарія та її нащадки”. 
Його робота розпочалася хвилиною мовчан-
ня на честь шанованої всіма учасниками Со-
бору відомої дослідниці  історії Полтавщини 
В. Н. Жук. Теми дискусій були досить цікаві: 
“Жук В. Н. як істрик-болгарист”, “Праболга-
ри в історії світової цивілізації”, “Хан Кубрат 
та проблема ролі особистості в консолідації 
етносу”, “Праболгари та їхні сучасні етнічні 
нащадки”.

Особливу зацікавленість учасники вияви-
ли до питання про зміст тюркської складової 
ранньосередньовічних болгар, походження 
та зміст болгарських етнічних і національних 
символів, зображених на болгарських прапо-
рах, і геральдики давньої та сучасної Укра-
їни. Однакові символи Болгарії й України – 
пшеничний колос, тризуб, птах, що летить на 
свого ворога, – дійшли до наших днів із сивої 
давнини. Вони підкреслюють близькість та 
нерозривність історії наших народів. Учас-
ники  дискусії підкреслили її значення для 
сьогодення, побачивши в ній знак прагнень 
сучасних українських болгар будувати разом 
з іншими народами економічно сильну та ду-
ховно багату державу. “Круглий стіл”  став 
одним із завершальних акордів роботи Собо-
ру болгар України “Кубрат збирає нащадків”.  

Головним підсумком ювілейного зібрання 
стали обмін досвідом у важливій та шляхетній 
справі збереження національної пам’яті, нові 
контакти та перспектива підготовки до на-
ступних зустрічей. Неможливо переоцінити й 
емоційну складову такого роду заходів. Адже 
вони сприяють процесам самоідентифікації 
не тільки етнічних спільнот, але й особистості 
в сучасному світі, подоланню локальної за-
мкненості індивідуальної та суспільної свідо-
мості. Собор болгар України 2011 р. на Пол-
тавщині, так само,  як і попередні зібрання 
болгарської громадськості біля пам’ятного 
знаку хану Кубрату, є переконливим свідчен-
ням того, що попри всі випробування часом,  
докорінними змінами в житті болгарського та 

Êóëüòóðíà õðîí³êà



267
ISSN 2075-1222. Рідний край. 2012. №1 (26)

українського суспільств, пов’язаних із розпа-
дом колишнього СРСР та крахом соціалізму, 
віковічні контакти українського та болгар-
ського народів не втратили своєї значущості 
в ієрархії цінностей різних верств суспіль-
ства. За сучасних умов Собори мають особ-
ливу вартість, оскільки  дозволяють нагада-
ти суспільству про ті сторінки історії, які не 
роз’єднують, а зближують народи. Зібрання 
такого роду зберігають скарб  щирої дружби, 
підтримують та розвивають глибокі традиції 
двосторонніх відносин на різних рівнях – від 
загальнодержавного до регіонального.  
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 “Ми чи не щодень пам’ятаємо про цих 
людей, які поклали своє життя на олтар слу-
жіння своїй Вітчизні. Ми знаємо, що поряд з 
нами працюють і навчають нас ті люди, хто 
пройшов горнило афганської  війни. Це наш 
загальний обов’язок – зна-
ти і шанувати їх”, –  такими 
словами старшого виклада-
ча кафедри журналістики 
ПНПУ імені В. Г. Короленка 
Г. О. Кудряшова розпочала-
ся презентація медіа-проеку 
“Змушені воювати”.

Символічно, що цей про-
ект презентувався 6 грудня 
2011 р. – у День Збройних 
Сил України. 

Велика зала педагогіч-
ного університету була за-
повнена глядачами – сту-
дентами полтавських ви-
шів, військовослужбовцями 
строкової служби, ветера-
нами Великої Вітчизняної 
війни та учасниками бойо-
вих дій на території інших 
держав. Серед глядачів ректор ПНПУ імені 
В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, 
професор М. І. Степаненко, лідер громадсько-
го об’єднання “Наш Дім-Полтава” О. М. За-
лужний, голова Спілки ветеранів Афганістану 
Полтавської області В. О. Корчуков. 

Лунає вступне слово ведучого, який за-
прошує на сцену автора сценарію та режисе-

ра фільму “Змушені воювати” заступника на-
чальника “ІОЦ” ПНПУ імені В. Г. Короленка, 
учасника бойових дій в Афганістані, лауреата 
премії Панаса Мирного в номінації журна-
лістика та публіцистика О. П. Горшечнікова. 

Він поздоровив присутніх 
із 20-ю річницею Збройних 
Сил України, а в першу чер-
гу військових, і наголосив, 
що на цій презентації буде 
багато сюрпризів.   

О. П. Горшечніков за-
просив на сцену студентку 
психолого-педагогічного 
факультету, переможницю 
багатьох творчих конкурсів 
Л. Супрунову, яка подару-
вала гостям свята музичне 
вітання. 

Далі відбувся перегляд 
50-хвилинного фільму, як 
прийнято говорити, воєнної 
тематики. Перша його час-
тина – “Ми – інтернаціона-
лісти” – переносить глядачів 
у ХХ ст., наповнене жахли-

вими подіями Першої та Другої світових воєн, 
трагічні наслідки яких, проте, не стали нау-
кою для людства. Закінчення Другої світової 
війни ознаменувалося зіткненням двох супер-
держав – США та СРСР. Почалася “холодна 
війна”, яка вийшла на території інших країн у 
формі збройних локальних конфліктів. Вла-
да СРСР проводила свою політику під гаслом 

Олена Кашицина

ЗМУШЕНІ ВОЮВАТИ
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“Ми – інтернаціоналісти”. Ешелонами йшла 
будівельна техніка, продовольчі товари… До 
своїх “братів” із дружніми намірами допомо-
ги в “будівництві соціалізму” їхали будівель-
ники, вчителі, інженери… Але туди йшла й 
поставка зброї, військової техніки. Для нав-
чання урядових військ цих країн та обслу-
говування зброї їхали радянські військово-
службовці. Атмосфера в багатьох “екзотич-
них” країнах була дуже нестабільна й іноді 
переростала в збройні конфлікти між різними 
угрупуваннями. Захищаючись, радянські спе-
ціалісти та військовослужбовці змушені були 
стріляти... У першій частині фільму наведений 
перелік країн і вказано роки, офіційно ви-
знані Указом Президента України 2004 р. як 
такі, коли громадяни брали участь у бойових 
діях на території інших держав. 82 військово-
службовці не повернулося з Афганістану на 
Полтавщину. Уперше глядачі почули їхні іме-
на та побачили з екрану, що хлопцям було не 
більше двадцяти років, коли, “не щадя своей 
жизни”, виконували присягу. Текст присяги, 
що її виголошували вісімнадцятирічні юнаки, 
насправді вражає сучасну молодь. 

Друга частина фільму – “Слідами  новіт-
ньої історії” – базується на реаліях наших 
днів. На жаль, радянська влада поступово 
гасло “Ми – інтернаціоналісти” перетворила 
на “Ми вас туди не посилали”, намагаючись 
замовчувати участь радянських громадян 

у бойових діях на території інших держав. 
Тому і в історії цих подій досі багато “білих 
плям” та різних міфів. З екрану ветерани ві-
йни в Афганістані – полтавці відповідають 
на запитання студента ПНПУ К. Дончен-

ка: “Хто мені розкаже правду про ту війну?” 
Студент історичного факультету самотужки 
намагається розібратися в історії десятиліт-
ньої афганської війни. Зіткнувшись із браком 
матеріалу, звернувся до ветеранів, й вони не 
відмовили молодечому дошукуванню істини. 
Лунають розповіді ветеранів – правдиві, ди-
намічно-вибудувані за періодами, поступово 
розкриваючи будні цієї відвертої трагедії. 

Дуже несподівано та незвично звучать 
інтерв’ю завідувача кафедри англійської фі-
лології ПНПУ кандидата філологічних наук, 
доцента Н. І. Криницької, яка 2010 р. відві-
дала США, та представника Корпусу Миру 
США в Україні Лі Балларда  про ставлення 
американців до тих подій.

Завершується фільм піснею відомого пол-
тавського барда В. У. Раковського “Реквієм”. 
Але із закінченням фільму не закінчується 
захід. Ведучий запрошує на сцену всіх учас-
ників проекту. Серед них батько героя СРСР, 
випускника школи № 25 м. Полтави В. Ф. Гон -
чаренка, котрий брав участь у проекті, – 
Ф. Ф. Гончаренко. Також на сцені люди різ-
ного віку й соціального стану, але їх об’єднує 
любов до Батьківщини, до рідної полтавської 
землі. Виступи лідера громадської організації 
“Наш Дім – Полтава” О. М. Залужного, рек-
тора ПНПУ М. І. Степаненка підводять під-
сумки: фільм “Змушені воювати” надзвичайно 
потрібний школярам і студентам. 

А тим часом продов-
жуються сюрпризи. Ав-
тори проекту В. А. Кор-
чуков, В. Д. Шкарін, 
О. П. Горшечніков вру-
чають диски з фільмом 
учасникам проекту. На 
обкладинці диску лого-
тип ПНПУ імені В. Г. Ко-
роленка, на базі якого 
створювався цей фільм; 
логотип історичного фа-
культету вишу, декан 
якого доктор філософ-
ських наук, професор 
П. А. Кравченко був на-
уковим консультантом, 
а студент К. Донченко 
– активним учасником 

процесу зйомки; газети “Зоря Полтавщини” 
– інформаційного спонсору проекту; громад-
ського об’єднання “Наш Дім – Полтава”, за 
матеріальної підтримки якого був створений 
перший тираж фільмів. 

Êóëüòóðíà õðîí³êà
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Заключний музичний сюрприз від Л. Су-
прунової  – “Калинова моя Полтава”. Поча-
ток заходу з пісні “Дарую пісню на добро” та 
завершення піснею “Калинова моя Полтава” 
символічно закликають 
усіх любити свій рідний 
край та зберігати мир 
і спокій у державі та світі. 

Талановитий жур на-
ліст Г. О. Кудряшов сим-
волічною клятвою: “Війні 
– ні, миру – так” ставить 
великий знак оклику по 
закінченню заходу. “Такі 
заходи вкрай необхідні і 
ветеранам, і молоді. Для 
ветеранів це можливість 
висловитися, передати 
свій досвід. Молодь отри-
мує живий приклад істо-
рії, як люди, що пройшли 
надлюдські випробуван-
ня, зберегли  собори у 
своїх душах, як закликав 
український письмен-
ник О. Гончар”, – каже 
О. П. Горшечніков. 

Засоби масової ін-
формації м. Полтави при-
вернули значну увагу гро-
мадськості до проведеного заходу. У новинах 
телекомпанії “Місто”, “ІРТ”, у восьмихвилин-
ному сюжеті програми “Ранок” ТРК “Лтава” 
глядачі могли переглянути сюжети з презен-
тації. Стаття студентки 5 курсу факультету 
філології та журналістики ПНПУ Поліни 
Соколової в газеті “Перша Полтавська” від-
значала: “У динамічній  формі авторам фільму 
вдалось показати трагізм та тяжкість випро-
бовувань, які лягли на плечі 20-річних  юнаків. 
Це кадри без крові та страждань, але живі та 
красномовні”. Стаття в газеті “Зоря Полтав-
щини” відомої полтавської журналістки Лі-
дії Віцені акцентувала: “Після двадцяти років 
життя в незалежній Україні навіть тим, хто 
виріс у ті часи, побачене здавалось театром 
абсурду. Тож це дуже мудрий творчий прийом 
авторського  колективу, до того ж  враження 
від щойно побаченого підсумував ще й довгий 
перелік екзотичних країн, де в різні роки зму-
шені були воювати наші солдати…”. В Інтер-
нет-виданні “Коло” зауважувалося: “Автори 
фільму планують, щоб їх відеоробота потра-
пила до шкіл, де її будуть використовувати 
студенти, які проходитимуть  практику”…

“Захід завершується, але продовжуєть-
ся наш проект. Ми запрошуємо до співпраці 
всіх небайдужих до історії рідного краю, всіх 
тих, хто цінує та береже мирне життя країни, 

вболіває за майбутнє дітей та онуків”, – каже 
О. П. Горшечніков.

29 грудня 2011 року Вчена рада ПНПУ 
імені В. Г. Короленка підтримала клопотан-
ня Вченої ради історичного факультету про 
рекомендацію відеоматеріалів “Змушені вою-
вати” до вивчення теми війни в Афганістані 
1979–1989 рр. у школах області на тематичних 
уроках історії та під час проведення виховних 
заходів, уроків мужності, військово-патріо-
тичного виховання школярів та студентства 
Полтавщини. І, безумовно, високо схвали-
ла працю тих, хто підготував відеоматеріал, 
а це: Кравченко П. А. – доктор філософських 
наук, професор – науковий консультант 
проекту; Корчуков В. О. – половник запасу, 
учасник бойових дій, голова Полтавської 
спіли ветеранів Афганістану – автор ідеї; 
Шкарін В. Д. – полковник запасу, учасник бо-
йових дій, лауреат премії імені С. А. Ковпа-
ка – директор проекту; Горшечніков О. П. – 
капітан запасу, учасник бойових дій, лауреат 
премії імені Панаса Мирного – автор сцена-
рію та режисер.

Учасники дійства: 1 ряд знизу (зліва направо): 
В. В. Пасмурцев, В. Д.  Шкарін, О. П. Горшечніков, Ф. Ф. Гончаренко, 

М. І. Притула, В. С. Коваль; 
2 ряд: В. У. Раковський, М. І. Пугач, Ю. В. Махонін, Лі Баллард; 

3 ряд: Г. О. Кудряшов, К. А. Донченко, М. В. Іващенко, Н. І. Криницька, 
М. І. Степаненко, В. А. Корчуков, О. М. Залужний
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Ганна Радько

ДО 200-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ПИСЬМЕННИКА, ПЕДАГОГА, ВИДАВЦЯ 

ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА ГРЕБІНКИ
2–3 лютого 2012 р. у Полтавському наці-

ональному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка відбулася Міжнародна нау-
кова конференція “Євген Гребінка в крайово-

му, українському та світовому літературно-
мистецькому контексті”, співорганізаторами 
якої виступили Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України, Академія наук ви-
щої освіти України, Інститут літератури іме-
ні Т. Г. Шевченка НАН України, Управління 
культури Полтавської обласної державної 
адміністрації, Полтавський обласний інсти-
тут післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського.

Своїми фаховими дописами й змістов-
ними виступами долучилися до наукового 
зібрання  близько сімдесяти учених-літера-
турознавців, аспірантів-філологів, учителів-
словесників з України та Росії. 

На початку роботи конференції для її 
учасників та гостей натхненно прозвучав 
романс “Очі чорні” (вірші Євгена Гребінки, 
музика Флоріана Германа в обробці Софуса 
Гердаля) – у виконанні студента психолого-
педагогічного факультету ПНПУ Дмитра Пе-
туніна, концертмейстер Світлана Сліпко.

Пленарне засідання відкрив проректор 
ПНПУ імені В. Г. Короленка доктор педаго-
гічних наук, професор Б. В. Год, який зазна-
чив, що ця конференція є свідченням визнан-
ня й належного пошанування Євгена Гребін-
ки, котрий “за народженням – полтавець, за 
місцем проживання – петербуржець, а за сві-
тоглядом – українець”.   

Із привітанням до присутніх звернулася й 
заступник начальника Головного управління 
освіти і науки Полтавської облдержадміні-
страції С. В. Горбаньова. Відзначивши важ-
ливість події, висловила надію, що учасникам 
конференції вдасться глибоко осмислити ба-
гатогранну діяльність Є. П. Гребінки як мит-
ця, педагога, видавця і громадського діяча, і 
всім побажала плідної роботи.

Керівником пленарного засідання була 
доцент кафедри української мови та укра-
їнської літератури ПНПУ імені В. Г. Коро-
ленка, кандидат філологічних наук, доцент 
В. А. Мелешко, яка зачитала лист учасникам 
конференції від Голови Верховної Ради Укра-
їни Володимира Литвина. В цьому врочистому 
посланні зокрема мовиться: “Дев’ятнадцяте 
століття подарувало українській літературі 
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чимало визначних по-
статей, чия творчість 
впливала не лише на 
формування культурно-
історичної особливості 
епохи, але й на світо-
гляд та суб’єктне утвер-
дження нації. Серед 
таких майстрів слова 
чільне місце посідає Єв-
ген Гребінка, який сво-
єю творчістю збагатив і 
увиразнив своєрідність 
української літератури 
<…>. На особливу ува-
гу заслуговує й суспіль-
но-громадянське по-
движництво Євгена Гребінки, його 
активна участь у долі Тараса Шев-
ченка, практична видавнича й освіт-
ня діяльність”.

На пленарному засіданні було 
порушено чимало важливих про-
блем гребінкознавства. Так, канди-
дат філологічних наук, провідний 
науковий співробітник, завідувач 
відділу української класичної літе-
ратури Інституту літератури імені 
Т. Г. Шевченка Національної Ака-
демії Наук України М. П. Бондар 
поділився своїм науковим баченням 

творчості знаного літератора, висвітлив са-
мобутність поєднання у ній художніх тенден-
цій доби. 

Доповідь доктора філологічних наук, 
професора кафедри славістики Київського 
національного університету імені Т. Г. Шев-
ченка М. К. Наєнка, який не зміг приїхати на 
конференцію, виголосила старший викладач 
кафедри української мови та української  лі-
тератури ПНПУ Г. М. Білик. У розвідці йшло-
ся про лірику Євгена Гребінки, зокрема про 
його пісні та романси. Написана яскравою 
мовою, вона викликала значний інтерес у слу-
хачів. 

Доктор філологічних наук, професор 
кафедри світової літератури ПНПУ імені 
В. Г. Короленка В. І. Мацапура зупинилась 
на українському дискурсі в російськомовних 
творах Є. Гребінки. 

У доповіді кандидата філологічних наук, 
доцента, завідувачки кафедри перекладу та 
іноземних мов Полтавського інституту еко-
номіки та права Ю. О. Сироти йшлося про 
роль, місце і значення Євгена Гребінки в 

культурному просторі 
України. 

Науковий праців-
ник Київського націо-
нального університету 
імені Т. Г. Шевченка 
С. О. Приступа розкри-
ла долю пісні “Казак на 
чужбине” (“Украинская 
мелодия”) Є. Гребінки. 

Завідувачка відділу 
гуманітарних дисцип-
лін ПОІППО О. П. Ко-
валенко представила 
Євгена Гребінку на сто-
рінках крайової преси. 

Íàóêîâà õðîí³êà
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Методист ПОІППО В. В. Чирка надзвичайно 
майстерно і душевно виконала романс Євге-
на Гребінки “Очі чорнії” українською мовою 
(переклад тексту Юрія Татаренка). Також 
педагог високо оцінила дослідницьку роботу 
київського  гребінкознавця Михайла Шкур-
ки, його публікації в альманасі ПНПУ “Рід-
ний край”, які, зокрема, відкрили широкому 
загалові ім’я талановитого перекладача ро-
мансу (див.: Рідний край. – 2011. – № 1 (24). 
– С. 154–158). 

Також на пленарному засіданні прозву-
чала інформація про роботу бібліотек щодо 
відзначення 200-річчя від дня народження Єв-
гена Гребінки. Заступник директора бібліоте-
ки ПНПУ імені В. Г. Короленка В. В. Орєхова 
повідомили про створення “Бібліографічного 
покажчика досліджень про Євгена Гребінку”,  
бібліотекар Полтавської обласної бібліотеки 
для юнацтва імені Олеся Гончара Н. М. Тре-
беньова анотувала та подарувала бібліогра-
фічний покажчик-дайджест “Люблю я тебе, 
мила Батьківщино!”.

Плідно працювали дві секції конференції 
: “Творчість Євгена Гребінки і український та 
світовий літературний процес”,  “Євген Гре-
бінка: мовознавчий аспект”. За її матеріалами 
опубліковано збірник наукових праць.

Учасники та гості наукового форуму з 
інтересом переглянули фільм ОДТРК “Лта-
ва” про Євгена Гребінку – “Той, хто торував 
шлях”, узяли участь у його обговоренні. У 
виступах були висловлені побажання вироб-
никам цього кіно-медіа-проекту врахувати 
найновіші дослідження про життя і творчість 
Євгена Гребінки, зокрема репрезентовані 
в “Полтавській Шевченкіані” П. П. Ротача, 
де зважено виписані найточніші факти про 
зв’язки Євгена Павловича з Т. Шевченком, 
його роль у викупі обдарованого юнака з крі-
пацтва, виданні першого “Кобзаря”,  знайом-

ство Т. Шевченка з українською культурою і 
Полтавщиною. Автор сценарію і ведуча кіно-
стрічки, редактор ОДТРК “Лтава” Людмила 

Ткаченко відповіла на питання присутніх, по-
ділилася враженнями від роботи в архівах та 
в цілому від праці над фільмом. Генеральний 
директор ОДТРК “Лтава” М. І. Ляпаненко 
окреслив труднощі у створенні таких фільмів, 
оскільки над ним працювали не філологи-
професіонали, однак обласна державна теле-
радіокомпанія вирішує їх, оскільки однією з 
важливих цілей своєї діяльності бачить таку 
просвітницькою роботою.

Íàóêîâà õðîí³êà
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Сергій Шебеліст

ЗМІНА УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО НАРАТИВУ: 
ВІД ЕТНОЦЕНТРИЗМУ ДО БАГАТОЕТНІЧНОСТІ

У рамках презентаційного туру, що охопив 
одинадцять міст від Харкова до Ужгорода, 

в Полтаву завітав професор Торонтського 
університету Павло-
Роберт Маґочій. 4 
травня 2012 р. він 
представив нову кни-
гу “Україна: історія 
її земель та наро-
дів”. Зустріч, що від-
булася в обласному 
краєзнавчому музеї, 
була організована 
за сприяння кафе-
дри історії України 
Полтавського наці-
онального педаго-
гічного університету 
імені В. Г. Короленка, 
до якої з відповідною 
пропозицією зверну-
лися колеги з Канади. 
Послухати одного з 
найвідоміших у сві-
ті україністів того 
дня завітало чимало 
науковців, журна-
лістів, краєзнавців, 
бібліотекарів, митців 
і студентів, що вель-
ми потішило видавця 
книжки ужгородця 
Валерія Падяка, який розраховував побачити 
в Полтаві щонайбільше тридцять чоловік.

Презентована праця професора Маґочія 
– це україномовна версія англомовного ви-
дання “A History of Ukraine: The Land and 
Its Peoples” (1996, 2010), адресованого зару-
біжному читачеві, насамперед із Північної 
Америки, де українська історія вивчається 
як цілком нормальна, а не якась “екзотична” 
дисципліна за вибором. Хоч це досліджен-
ня написане іноземцем для іноземців, воно 
напевне зацікавить й українську аудиторію 
– можливо, не так самим фактажем, як спо-
собом подачі, здавалося б, загальновідомої 
інформації. Подібним відкриттям на почат-
ку 1990-х рр. була “Історія України” канад-

ського професора з Йоркського університе-
ту Ореста Субтельного, що стала настільною 
книгою для українських викладачів і студен-

тів, а її наклади сягну-
ли близько мільйона 
примірників. Головна 
особливість майже 
800-сторінкової кни-
ги Павла-Роберта 
Маґочія полягає в 
тому, що це, на його 
думку, перша істо-
рія саме України, а не 
українців, як до цього 
писали, зокрема той 
же Субтельний і док-
тор Сергій Єкельчик з 
Університету Вікторії, 
автор досліджен-
ня “Ukraine: Birth 
of a Modern Nation” 
(2007). “Таке твер-
дження може справді 
здатися дивним – або, 
можливо, претен-
зійним, – зауважив 
Маґочій. – Дозвольте 
мені пояснити кон-
текст. Дотепер, по 
суті, всі існуючі історії 
України мали помилку 
в назві, оскільки вони 

насправді є історіями українського народу – 
цілком виправданого суб’єкта історії, можу я 
додати, – але не історіями території, яку охо-
плює сучасна держава Україна”.

Із думкою про необхідність заміни ста-
рої схеми історіописання на більш сучасну 
й толерантну модель погодився і професор 
ПНПУ імені В. Г. Короленка Юрій Волошин, 
який модерував презентацію. У коментарі 
він зазначив, що національна парадигма має 
суттєві обмеження, адже акцентує увагу пе-
редовсім на етнічних українцях і державот-
ворчих процесах за їхньої участі й ніби “не 
помічає” інших народів, котрі проживають на 
території України, або ж згадує про них по-
біжно, та й то не завжди позитивно. Таким 
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чином, із наукового осмислення на трива-
лий час “випадають” цілі регіони, як, напри-
клад, Закарпаття чи Кримське ханство, які 
згодом з’являються на карті 
України. Саме тому, вважає 
професор Волошин, настав час 
змінити етноцентричну “схему 
Грушевського” і показати, що 
історія України є значною ба-
гатшою в етнічному, мовному, 
культурному й конфесійному 
вимірах. Він нагадав, що кілька 
років тому група українських 
науковців на чолі з професором 
Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” 
Наталією Яковенко намагалася 
запровадити відповідні іннова-
ції в систему історичної освіти, 
але розроблену й обговорену 
фахівцями концепцію після 2010 р. відклали 
в шухляду до кращих часів. Відтак багато-
етнічну історію України та її існування під 
владою різних імперій 
досліджують пере-
важно зарубіжні вче-
ні, наприклад, про-
фесори Зенон Коґут 
із Канадського ін-
ституту українських 
студій Університету 
провінції Альберта 
(“Російський центра-
лізм і українська ав-
тономія, 1760–1830”, 
1996) й Андреас 
Каппелер з Інституту 
історії Східної 
Європи Віденського 
університету (“Росія 
як поліетнічна ім-
перія. Виникнення. 
Історія. Розпад”, 
2005).

Утім, як зауважи-
ли під час змістовної 
дискусії учасники презентації, мультикуль-
турний (або за іншою версією, транснаціо-
нальний) підхід має певні недоліки, адже він 
начебто нівелює провідну позицію все ще не 
достатньо утвердженої титульної нації та 
ледь не урівнює її з усіма меншинами. Проте 
Маґочій, як і його колега з Гарвардського уні-

верситету професор Роман Шпорлюк, який 
нині готує “космополітичну” книжку “The 
Making of Modern Ukraine: An Inter-National 

History”, жодної проблеми в 
цьому не бачить. “Усі грома-
дяни України – це українці 
російського, польського, єв-
рейського походження чи ет-
нічні українці. Потрібно знати 
всіх. У чому небезпека знати 
українцям кримських татар чи 
євреїв? Питання тільки в тому, 
як це презентувати”, – пере-
конаний канадський учений, 
який після завершення пре-
зентації ще близько півгодини 
підписував усім охочим свою 
нову книгу. Завдяки щедрій 
підтримці діаспорних меце-
натів – українській родині 

Темертеїв і єврею Алексові Ровту – солідну 
й добре видану працю можна було придбати 
всього за 50 гривень, а крім того, отримати 

в подарунок невелику брошуру “Науковець, 
історик і громадський діяч: внесок Павла-
Роберта Маґочія в наше розуміння України 
та Центральної Європи” (2012), куди ввійшли 
матеріали симпозіуму за участю професо-
рів Григорія Грабовича, Тараса Кузя, Сергія 
Плохія, Олександра Мотиля і Домініка Ареля.

Íàóêîâà õðîí³êà
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