
Уже третій тиждень увага усього світу
прикута до Білорусі, де тривають без-
прецедентні масові протести проти

фальсифікації виборів і узурпації влади.
У цій боротьбі білоруські письменники сто-
ять пліч-о-пліч зі своїм народом. До коорди-
наційної ради з передачі влади в Білорусі
нещодавно ввійшла лауреатка Нобе -
лів ської премії Світлана Алексієвич. 

Незважаючи на фанатичну не -
поступливість режиму, Білорусь
упевнено вийшла на шлях гран-
діозної політичної трансформа-
ції, яку мовою західної правової
риторики називають демокра-
тичним транзитом. Поступово
антилукашенківські протести пе -
реростають на демократичну, ан -
ти  колоніальну революцію. Голов ним
питанням є те, чи буде ця революція
«оксамитовою». На жаль, поліцейські звір-
ства, блокування демократичних ЗМІ й пер -
ші загиблі «воїни світла» говорять про мож-
ливість масштабного силового сценарію. 

Редакція «Літературної України» вислов-
лює свою солідарність із білоруським наро-
дом і бажає протестувальникам сили духу
вистояти у цій непростій і драматичній
боротьбІ. Віримо, ваша боротьба буде пере-
можною! 

Для наших українських читачів ми приго-
тували тематичну добірку віршів сучасних
білоруських поетів, які присвячені осмис-
ленню і переживанню свободи. 

ІРИНА БАГДАНОВІЧ

Золота ти шляхетська вольносте —
Дар небесний нашому краєві!
Два століття, як втрачено стольність,
Як страждаєм за втраченим раєм.
Чи ж для того гинули предки,
Щоб здійснилось тяжке закляття:
Щоб нам марився «дим солодкий» —

Без Вітчизни, і волі, й лицарства,
Щоб нам снились лиш ті утіхи,
Що народи справіку мають?
Чом терпіли, як Край посікли,
Залили отрутою пам’ять?
Золота ти шляхетська вільність!
Що ж ви думали, «пани-рада»,
Знов талдичачи нам про «спільність»
Там, де назва насправді — зрада?
Так Вітчизну й привласнили інші.
І столицю, і назви сусідам
Роздали і пам’ять понищили,
Лише дивом зовсім не сконавши,
Всі забувши про націю згадки,
Окрім того, що ми — із сіроми —
Посполитої Речі нащадки
І сарматської мужности й крови!
Тут не гнулись шляхетські спини,
Кожен лицарем був од роду.
Ми — нащадки такої країни,
Де шалено любили свободу.

Та Вітчизна відродиться в душах,
Й там уже не убить материзну!
Сяє гордо на наших кунтушах:

Нація! Воля! Вітчизна!
Ще історія змінить ракурс
Не за хитрим сусідським рецептом:
Magnam fortunam magnus 
Etiam animus decet*.

____________________________
*Великому духом личить велика доля (лат.).

ЕДУАРД АКУЛІН

Живе Білорусь!

Братам по перу та
крові офірую
Усупереч грізним тиранам
усупереч Злу та Мані
живем не в болотнім тумані
живем не в сліпім табуні…

Живем, як Купала та Колас
нам жити казали колись…
Живемо, хоч скрадливий голос
нам сипло нашіптує скрізь:

— Продайте Вітчизну і Мову,
на глум та наругу лишіть
і Бога святого, і Слово,
і праведне світло Душі…

Переклав з білоруської 
Петро СЕЛЕЦЬКИЙ 

ВАЛЕРИ ДРАНЧУК

Нападало снігу. Неділя.
Плоти почорнілі наділи 
білі шапки — Надія

на те, що ми — білоруси, 
і з цеї землі нас не зрушить, 
не вигнати, не зросійщити,

не вимоскалити, не обрязанити, 
не очухонити і не отожсамити 
з вусатими пацюками, 
з сортирами і матюками,

на те, що нас не обдерти, 
і хитрим полигачам смерти 
не обдурити наш рід.
Жиє Білорусь і нарід!

РОМАН ДЗЕНІСЮК

Вже, мабуть, літ зі сто пройшло, 
Як збіжжя на ріллі зійшло.
Де ж Воленька, скажи!?
У гімнах славили нарід,
Шукали щастя — мали гніт.
Де ж Воленька, скажи!?
Один союз, другий союз,
Ізнов — Расєя — Бєларусь.
Де ж Воленька, скажи!?
Невже не надійшов той час, 
Коли з горшка дістануть нас?
Чи ж прийде він, скажи!?

Життя занадто коротке, щоб бути маленьким
Бенджамін Дізраелі 
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Хто ви,
Олександре Копиленку?
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

МУДРОСТІ 
МАКСИМА 
РИЛЬСЬКОГО
Видавництво Саміт-Книга в
затишному саду Будинку-музею
Максима Рильського в колі своїх
чудових друзів і колег презентувало
книжку «мудрості МАКСИМА
Рильського», видану до 125 річчя
Максима Тадейовича

«Крилаті фрази», філософські роздуми,
мудрості та поради зібрав під однією обкла-
динкою онук великого поета — Максим
Георгійович Рильський. Книжка побачила
світ завдяки інформаційно-комунікаційній
програмі «Київ — читає!», яку здійснює КП
«Центр публічної комунікації та інформації»

У літературному заході взяли участь:
директор Будинку-музею Максима Риль -
ського Вікторія Колесник, головний редак-

тор журналу «ВСЕСВІТ» Дмитро Дроз дов -
ський, поети Леся Мудрак і Андрій Пермя -
ков, письменники Олександр Рудяченко і
Богдан Красавцев, а також Роман Лелюк —
керівник Департаменту суспільних комуні-
кацій КМДА, який зазначив:

«Надзвичайно приємно було підтримати
цей проєкт, оскільки, як говорив сам Максим
Тадейович, книжка — це розум для інших
поважний. Тому мені дуже приємно, що в
нашій синергетичній співпраці із „Саміт-
Книга” світ побачило таке прекрасне ви -
дання. Це посил гуманізму і доброти при-
йдешнім поколінням. Адже, знов таки, циту -
ючи класика, справжній поет — завжди
сучасний!»

Головний редактор журналу «Всесвіт»
Дмитро Дроздовський розповів цікаву бу -
вальщину з життя класика: «Максим Риль -
ський — це життєлюб, гедоніст, поцінову-
вач мистецтва життя, природи, краси,
розлитої у слові та в матерії природи. При -
гадую, як мій дідусь, професор Одеського уні-
верситету Володимир Петрович Дроз дов -
ський, який на той час готував до захисту
кандидатську дисертацію, приїздив до
Академії наук до Києва й був свідком такої
ситуації: Максим Рильський під час того, як
хтось із доповідачів зачитував цитати про
цінність і важливість нових постанов пар-
тії, виходить із зали, за ним за хвилину іде
його вірний помічник Маміконян (дідусь
називав його «метрдотеличем»), а далі
виходить група науковців чи й літераторів,
які були в «команді» Максима Рильського.
Маміконян ніс із собою саквояж, у якому було
все, чого не було в радянських крамничках:
бутерброди з ікрою, лососем, коньячок….

Замість того, щоб слухати про мудрість
партії, справжній мудрець насолоджувався
життям у колі однодумців і друзів».

Вечір продовжив письменник і культуро-
лог Олександр Рудяченко. Він підсумував
офіційну, так би мовити, парадну частину
вечора і запропонував поглянути на апок-
рифічний образ Максима Тадейовича під
кутом зору дотепного людинолюба, нещад-
ного до чванькуватих чиновників й улесли-
вих блюдолизів.

— Так стали зорі, що наприкінці 1970-х
років мій мудрий навчатель Олекса Мусієн -
ко познайомив мене з поетом Миколою
Сомом, із котрим давно товаришував. Цей
самобутній учень Максима Тадейовича роз-
повів цікаву історію:

— За радянських часів, коли ще Спілка
письменників України розташовувалася на
Ярославовім валу, щопонеділка партія зби-
рала провідних літераторів на добровільно-
примусову політінформацію, щоб працівни-
ки пера з поля зору не втрачали її лінію. Зби -
ралися митці залюбки, бо за годину мож на
було, створивши секції за інтересами, про-
довжити обмін думками, але тепер — на
теми творчих планів і геніальних задумів.

Більшість секцій чомусь робочим май-
данчиком обирали ресторан «Театраль -

ний», що колись був на першому поверсі
однойменного готелю біля Національної
опери України; тепер на його місці — біз-
нес-центр «Леонардо». Це, так би мовити, —
увертюра, а тепер сама рок-опера.

Одразу по обіді одного понеділка в сек-
торі преси ЦК Компартії України теленькнув
телефон, і стурбований голос анонімного
доброзичливця повідомив:

— Треба негайно зужити рішучих захо-
дів! Ґвалт!

— Що трапилося? — поцікавився котри-
йсь з інструкторів сектору.

— Справжня пригода! Два наших видат-
них поети, депутати Верховної Ради Максим
Тадейович Рильський та Андрій Самійлович
Малишко зупинили автомобільний рух на
розі вулиць Леніна (нині — вул. Богдана
Хмельницького) та Володимирської.

— Як це їм вдалося?
— Обійнявшись на перехресті, два поети

стоять і співають, голосно, українські народ-
ні пісні.

Таке іноді траплялося: слухавку тримав
дотепний інструктор сектору преси ЦК
КПУ — не одні йолопи там працювали.
Іронічно той поцікавився:

— І давно, добродію, співають?
— Та вже хвилин сорок! Тролейбуси

зупинилися до Хрещатику!
— То вже незабаром підуть, — пролуна-

ло у відповідь.»
На вечері зачитували не лише мудрості

Максима Тадейовича, а й читали його без-
смертні вірші у виконанні сучасних поетів
Андрія Пермякова і Лесі Мудрак.

Наш кореспондент

ІМЕНА І ДАТИ

ПАВЛО ТИЧИНА
І МУЗИКА: 
ВІД КОЛИСКИ 
ДО ДОМОВИНИ
У ці вересневі дні поціновувачі
таланту Павла Тичини вшановують
пам’ять поета, згадуючи його в 43-ті
роковини з дня смерті. А на початку
року літературна громадськість
відсвяткувала 129-ту річницю з дня
народження класика

Зі спогадів сучасників і дослідників життя й
творчості Тичини він постає як «співуче хлоп’я»,
«не людина, а музика», «Моцарт української
поезії», «маестро», «поет з рідкісним чуттям музи-
ки», «співець», «симбіоз музики і слова», «люди-
на-оркестр», у якій «усе співає і звучить».

У ранніх ліричних творах світ у нього звучить:
«арфами, арфами — золотими, голосними», гаї
озиваються «самодзвонами», «скрізь поточки, як
дзвіночки», «співає стежка на
город», «за частоколом —
зелений гомін», «горить,
тремтить ріка, як музика».

Глибокий слід у душі пое -
та залишили домашні кон-
церти. На ці родинні концер-
ти вчащала сільська вчи-
телька Серафима Морачев -
ська, яка працювала у зем-
ській школі села Пісок. Вона
стала першою вчителькою
Павлика і першовідкрива-
чем його таланту. Залучила
малого до шкільного хору. 

Ось як згодом Тичина про
це згадував: «… вона взяла
мене у свій хор, і я з молод-
шою сестрою Оксаною ходив
після уроків на співки до
школи. Які це були для мене
чудові хвилини: ми співали
пісні — українські, російські.
Серафима Миколаївна пока-
зувала нам ноти, вчила по
них співати, і я, не розуміючи змісту цих значків, з
гордістю тримав ноти в руках».

Саме вчителька порадила батькам відвести
хлопчика до Чернігова, аби той вступив до архіє-
рейського хору. До поради Морачевської батьки
дослухалися ще й тому, що хористи могли безкош-
товно отримати освіту в духовних навчальних
закладах. 

Для багатодітної малозабезпеченої сім’ї Тичин це
була неабияка перспектива. І нею малий Павло ско-
ристався сповна: його взяли до хору (співав у хорах
Єлецького та Троїцького монастирів, мав високий
голос — дискант) і вступив до бурси (духовного
училища), а після її закінчення — до семінарії.

Як одному з найталановитіших учнів у музич-
ному класі семінарії Тичині доручили керувати
семінарським хором. Юний диригент реорганізу-
вав його з триголосого на чотириголосий, що дало
можливість значно розширити репертуар, досягти
високого мистецького звучання. 

Навесні 1913 року відбувся великий концерт
хорів семінарії та духовного училища під керів-
ництвом Тичини. Про нього схвальною заміткою
відгукнулася газета «Черниговское слово». 

У семінарії також діяв духовий оркестр Мар -
ковського, який складався з 32 інструментів. Він
був найкращим у Чернігові, Тичина грав у ньому
на гобої або кларнеті, інколи й диригував. 

Загалом у юнацькі роки Павло був учасником
кількох чернігівських оркестрів. Грати він умів на
шести музичних інструментах: сопілці, флейті,
кларнеті, гобої, бандурі, роялі. Улюбленим був
кларнет, гра на якому надихала Тичину на напи-

сання поезії (перша збірка, що вийшла друком
1918 року, мала назву «Соняшні кларнети»). 

Словом, його музичне виховання та навчання
музики розгорталося досить послідовно: народно-
пісенне оточення в дитинстві, 6-річне перебування
у хорі, диригентська практика й участь в оркестрах
і вміння грати на кількох музичних інструментах,
обізнаність із художнім репертуаром різних жан-
рів і форм.

Після закінчення духовної семінарії у 1913 рік
Тичина переїздить до Києва, аби розпочати світ-
ську освіту (вступає до комерційного інституту).
Тут він поринає в культурне життям міста, яке на
той час було досить насиченим: відзначає своє 50-
річчя київське відділення Російського музичного
товариства, на базі музичного училища відкрито
консерваторію. Відбуваються симфонічні та ка -
мерні філармонічні зібрання. 

Відкриттям для Тичини став оперний театр,
третій за значущістю в імперії, де диригентами
були Штейнберг і Пазовський (пізніше народні
артисти СРСР). Часто юнак відвідував театр
Садовського, який був музично-драматичний і
мав чудовий хор і оркестр. 

Саме до цього театру 1916 року Тичина влашту-
вався помічником хормейстера. Працював і завлі-
том у першому Державному драмтеатрі, де
познайомився з Довженком. Цікавився творчими
пошуками Курбаса, відвідував студії Молодого
театру («Березіль»), брав участь у постановках екс-

периментального театру-сту-
дії, у їхньому музичному
оформленні.

На початку 1920-х Тичина
був постійним відвідувачем
музичного товариства ім. Ле -
онтовича. На нього справили
глибоке враження прекрасні
обробки народних пісень Ле -
он товича, які утвердили но -
вий стиль українського хоро-
вого мистецтва acapella.

Важливу роль відіграла й
двомісячна концертна подо-
рож із капелою Стеценка, яку
поет здійснив у 1920 році.
Концерти в агітпунктах, на
залізницях, у великих містах
(Єлисаветград, Одеса) і неве-
ликих містечках творчо збага-
тили його. 

Пізніше, згадуючи про той
час, Тичина писав: «…подо-
рож воскресила в моїй душі
бажання повернутися до ди -

ри гування хорового». Тож одразу після повернен-
ня з подорожі до Києва він стає диригентом само-
діяльної хорової капели, яка за його керівництва
набула неабиякої популярності.

Інколи Тичина так захоплювався музично-літе-
ратурною взаємодією (як, приклад, у поемі «Фу -
га»), що ці твори важко було сприймати. Скажімо,
М. Зеров в одному з листів до Тичини написав:
«Фуґа! Чи то моє музичне чуття нерозвинене, чи
що інше — а тільки я цієї речі не читав. Це не
текст, а ноти, які потребують розшифрування вір-
туоза». 

Колега по перу Микола Бажан уважав, що
музика звучить у творчості поета моцартівськими,
бетховенськими леонтовичівськими та шопенів-
ськими акордами й ритмами. А на переконання
Тельнюка, Тичина вніс культ мелодійності в укра-
їнську поезію.

Василь Стус стверджував, що «музичність запо-
лонила все світосприймання Тичини, і саме слово
зробилося для поета не так способом висловлення
тих чи інших думок і почуттів, як шляхом до вияв-
лення звуку, який сам собою народжує думки й
почуття. З духу музики зародилася його лірика». 

Тож і нині із задоволенням слухаємо ці чудові
мелодії у виконанні сучасних музичних колекти-
вів і солістів: «Теорія простору», «Королівські
зайці», TheDoox, сестри Тельнюк, Т. Компайні -
ченко, М. Бурмака.

Лариса ДАЦЮК,
старший науковий співробітник
ЛММК П. Тичини

Дружній шарж
О. Довженка на

П. Тичину
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ТИЖДЕНЬ

ПОСТАТЬ

ДЕЩО З 
ІНТЕР’ЄРУ
ЕПОХИ

Нещодавно у ви -
давництві «Майдан»
вийшла книжка хар-
ківського письмен-
ника Леоніда Томи
«Ключ до обрію». Вона присвячена творчо-
му і життєвому шляху академіка Миколи
Жулинського. За словами автора, ця книжка
писалася протягом двадцяти років. Про -
понуємо вашій уяві її уривок. 

…Над Харковом висіло важке літнє марево.
Вивергаючи стовпи димів, дзвеніли, ревли й стог-
нали сірі, муругі, як воли, заводи. Багато з них
замовкли назавжди; їх, наче приречених волів,
гахнули між рогів обухом. Тепер на їхньому місці
були металеві й бетонні кістки, між яких дженджу-
ристо швендяли нові хазяї життя, всмоктавши до
неситих ротів мобілки. Усе скорочували, реформу-
вали, перекидали з місця на місце, перейменову-
вали. Вражена публіка, витріщивши очі, дивилась
на сучасних факірів, як на алхіміків, які здатні
добувати золото з каменю.

На той час ми з моїм товаришем, театральним
актором і режисером Анатолієм Стародубом ство-
рили культурологічний Центр Леся Курбаса, що
мав на меті відродження й примноження україн-
ської культури. Я взявся за звичну мені літератур-
ну сферу. Таким чином з»явився рукопис книги
«Слобожанські казки». Ми взяли позику в банку
«Грант», але недарма кажуть, що папір — хліб
мистецтва. Та цього «хліба» в Харкові якраз і не
було — принаймні таке довелось чути від місце-
вого керівництва.

— Толю! — звернувся я до свого товари-
ша. — Але ж у Києві є віцепрем’єр Микола Жулин -
ський, який колись підтримав мою поему про чор-
нобильську катастрофу «Атомна хата».

І ось ми в приймальні віцепрем’єра. Там повно
людей — від респектабельних чиновників, у мод-
них тоді двобортних піджаках, до живописних
«патріотів», у шапках-бирках і дерев’яною була-
вою за червоним поясом, очевидно, позиченим у
власної тещі. Наші шанси потрапити на прийом

почали стрімко наближатись до нуля, і тоді я вихо-
пив із кишені посвідчення харківського ТБ і заво-
лав якомога голосніше:

— Знімальна телевізійна група до Жулин -
ського!

Після такої голосної заяви двері кабінету про-
чинились, і звідти показався акуратний, із криво
приліпленою вимученою усмішкою чоловік.
Згодом виявилось, що це помічник віцепрем’єра,
науковець і альпініст Броніслав Омецінський.

— Немає паперу, — судомно хапаючи ротом
повітря, виголосив я.

— І в мене немає, — сумно погодився
Микола Григорович.

Настала тривала театральна пауза, було чутно,
як за дверима наелектризовані ситуацією маргі-
нали почали зчиняти невеличку бучу.

— А ви знаєте Анатолія Кузьмовича Здо -
рового? — звернувся до мене Жулинський.

— Не тільки знаю, саме він ініціював моє
обрання головою культурологічного товариства
«Спадщина».

За хвилину почулось:
— На проводі Жулинський. Ви розумієте зна-

чення такої книги для Харкова? Якщо так —
посприяйте.

…Потрапити до кабінету заступника губерна-
тора Харкова з гуманітарних питань А. Здорового
було теж нелегко.

— Так ви кажете казки? — поглянув на мене
Анатолій Кузьмович поверх окулярів у чорній
роговій оправі. — І це схвалив Жулинський?

Анатолій Кузьмович намагався вчитатись у
досить об’ємний рукопис, але, врешті, розмашисто
підписав відповідний документ на відпуск паперу.
Всі «курбасівці» з трепетом спостерігали, як зі скла-
дів, що під Чугуєвом, до нас у Харків, на книжкову
фабрику «Глобус», натужно ревучи двигунами, виру-
шили два КРАЗи з паперовими бобінами в кузовах.

А невдовзі в залі харківського Оперного театру
відбулася презентація «Слобожанських казок»,
наклад сягнув 50 тисяч примірників. Одним з пер-
ших привітав нову книгу, яка стала популярною на
Харківщині, був віцепрем’єр Микола Жулинський.

Леонід ТОМА

Від «ЛУ». Редакція «Літературної України»
вітає Миколу Жулинського з поважним ювілеєм і
бажає міцного здоров'я, творчого окрилення і при-
хильності муз. 

КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛІ, ПРЕМІЇ

НАГОРОДА 
ПОЕТУ-
МАРИНІСТУ

На початку серпня
в Одесі відбувся тра-
диційний книжковий
фестиваль «Зелена
хви ля» та вручення
престижної Корнійчу -
ковської премії. Серед
переможців і наш земляк Анатолій Качан, який
узяв участь у конкурсі з поетичною добіркою
«Ластівчані ігри». Як зазначив у передмові до
збірки творів лауреатів голова журі Володимир
Рутківський, «У номінації „Поезія для дітей”
ніхто не зміг зрівнятися з живим класиком
дитячої літератури, колишнім одеситом, а те -
пер киянином Ана толієм Кача ном. До речі, він
єдиний з учасників, хто — вже вкотре! —
присвячує свої поезії Одесі та Причор номор -
ському краю. Похвальна традиція патріарха
поетичного цеху!» 

Віра МАРУЩАК 
м. Миколаїв

КАЛЕЙДОСКОП НОВИН

ФУТБОЛІСТ 
КИЇВСЬКОГО «ДИНАМО»
ВИДАВ КНИЖКУ

Нападник київського «Динамо» Фран Соль
видав свій дебютний роман під назвою
«Мадрид 2035», передає glavcom.ua. Книжка
оповідає про життя елітного тенісиста, а дія
відбувається в Мадриді в недалекому май-
бутньому. «Я все життя писав, хоча про це
ніхто не знає, — коментує Соль подію в
інтерв’ю виданню Marca. — Приблизно рік
тому я зважився надати форму нотаткам, які
писав протягом кількох років.

У романі йдеться про колишнього елітного
спортсмена, який проходить через низку при-
год, отримує досвід від людей, з якими зустрі-
чається, і місця, де буває. Книжка називається
«Мадрид 2035», тому я люблю це місто, а дія
роману відбувається в майбутньому. У романі
немає персонажа, який безпосередньо зобра-
жує мене, але головний герой ставить багато
запитань і має багато переживань, з якими я
стикався в певні моменти життя. Мені подо-
баються реалістичні й науково-фантастичні
твори. Мої улюблені автори Пауло Коельо,
Джордж Орвелл, також Хуан Бенітес, Стівен
Кінґ і Артур Конан Дойл. Письменницька спра-
ва для мене тільки хобі, я поєдную його з про-
фесійною кар’єрою. Я отримую хороші відгу-
ки, так що можу об’єднати інші записи у ще
одну історію».

IN MEMORIAM

ПАМ’ЯТІ 
ЮРІЙ
ВІЛЕНСЬКОГО

Помер Юрій Григоро -
вич Віленський — лікар,
журналіст, письменник,
літописець української
медичної науки та охоро-
ни здоров’я.

Я познайомився з
Юрою Віленським ще далекого 1954 року,
коли тихий, задумливий старшокурсник
прийшов на засідання нашої медінститут-
ської сатиричної газети «Крокодил в хала-
ті» й став незамінним, надійним членом
колективу, у якому зібралося немало тала-
новитих, яскравих особистостей.

Відтоді багато тих тимчасових зірок
зникли з обрію, а Юрій Віленський розпо-
чав творити свою хроніку поточних подій.
Бібліографія Ю. Г. Віленського фіксує сотні
заміток, статей, рецензій, книжок, героями
яких ставали всесвітньо відомі й майже
незнані лікарі — М. Амосов, О. Шалімов,
О. Возіянов, В. Братусь — і десятки-десятки
тих, на кому трималася вітчизняна медици-
на. Гадаю, що сьогодні, коли Юрія Гри -
горовича не стало, Національна академія
медичних наук могла б вагоміше вшанува-
ти свого вірного хронікера, який уславив

багатьох нинішніх медич-
них світочів.

Однак найвищим твор-
чим осягнення Юрія Ві -
лен ського вважаю його
фундаментальну, багату
на ідеї та факти книжку
«Док тор Булгаков», де
роз крито ки ївські, лікар-
ські джерела, з яких фор-
мувалася ідеологія видат-
ного письменника.

Писав Ю. Вілен сь кий ба -
гато, користу ючись не рід -
ко особ ливим старомод-

но-ві ті юватим стилем ко л иш  ніх земських
лікарів — людей чистих, скромних і само-
відданих — яким був і сам Юрій Григо -
рович. Пам’ятаємо цю тиху, трохи навіть
сором’язливу людину, яка на прикінці свого
життя, понівеченого хворобами, відкрила
гірку таємницю свого жит тя: історію батька,
який побував у сталінсь ких катівнях — і
дитячий біль юного сту ден та-медика зали-
шився з ним назавжди…

Ми, друзі Юрія Григоровича, не змогли
його поховати в Києві, сказати належні
слова прощання. Сталося так, що напере-
додні смерті Ю. Г. Віленський переїхав до
сина в Крим, де й помер у Євпаторії.

Він покоїться на окупованій території,
але це — українська земля.

Спочивай з миром, друже.

Юрій ЩЕРБАК

КАЛЕЙДОСКОП НОВИН

ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО
ЗУСТРІВСЯ З ГОЛОВНИМ
РЕДАКТОРОМ
«ЛІТЕРАТУРНОЇ УКРАЇНИ»
СЕРГІЄМ КУЛІДОЮ

Відбулася зустріч Міністра
культури та інформаційної

політики України Олек -
сандра Ткаченка з голов-

ним редактором газети
«Літературна Україна» Сер -

гієм Кулідою.
Під час розмови було розглянуто питання

фінансування та розповсюдження найстарі-
шого літературно-мистецького часопису краї-
ни («Літературну Україну» засновано 1927 ро -
ку), який відіграв важливу роль у становленні
української Незалежності, а нині потерпає
через фінансову скруту. Нагадаємо, що саме
на сторінках газети було надруковано першу
програму «Народного руху України». Тоді ж
«ЛУ» рішуче виступила за демократизацію та
національне самовизначення.

Коментуючи зустріч, Сергій Куліда висло-
вив сподівання, що такі зустрічі із міністром
культури й інформаційної політики відбувати-
муться й далі, «адже я відчув: пан Олександр
щиро вболіває за долю „Літературної України”
та буде намагатися допомогти письменниць-
кій газеті».

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
МОДЕЛІ «ЧОТИРИ
ПРОСТОРИ БІБЛІОТЕКИ»

ВГО Українська бібліотечна асоціація та
Фундація Дарини Жолдак запрошують вас
взяти участь в онлайн-презентації електрон-
ного практичного посібника «Чотири простори
бібліотеки: модель діяльності».

Захід відбудеться 10 вересня о 15:00 і
проходитиме на платформі Zoom.

Заповнюйте анкету учасника й готуйте свої
запитання до експертів проєкту. 

Докладну інформацію про захід можна
знайти на сайті «ЛУ». Також за додатковою
інформацією просимо звертатися до Вико -
навчого офісу ВГО Українська бібліотечна асо-
ціація, (044) 383-14-32, info@ula.org.ua.

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ
«ЧЕНДЕЙ ФЕСТ 2020»
ВІДБУДЕТЬСЯ ОНЛАЙН

10–14 вересня на
Закарпатті відбудеть-
ся ІІ Літературно-ми -

стецький фестиваль «ЧЕНДЕЙ ФЕСТ 2020».
Цьогоріч фестиваль присвячено 55-річчю
першого показу шедевра світового кіно режи-
сера Сергія Параджанова «Тіні забутих пред-
ків», автором сценарію якого був Іван Чендей. 

Через світову пандемію фестиваль відбу-
деться онлайн для глядачів. Події з Ужгорода
транслюватимуться наживо на фейсбук-сто-
рінці «Письменник Іван Чендей» і на ютуб-
каналі «Ужінформ» (https://uzhinform.com/).
Заходи, що відбуватимуться в гірському сели-
щі Дубове, будуть зафільмовані й представ-
лені на загал дещо пізніше. Програму фести-
валю можна прочитати на сайті «Літературної
України».

КЛУБ ДРУЗІВ «ЛУ»

Публікуємо перелік благодійних
внесків, що надійшли на
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Віктор Грабовський — 950 грн;
З. Служинська — 1000 грн;
Сергій Козак — 500 грн;
Олексій Шинкарук — 1000 грн. 

Ми вдячні нашим донаторам за підтримку!
Разом переможемо!
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Люди відчувають не лише турбулентність
життя, а й загарбницькі дії Росії та її керівни-
ка Володимира Путіна.

Проливається кров на Донбасі, в Сирії. Російські
найманці вже добралися до Венесуели, Бразилії.
Скрізь такі дії називаються «російськими інтереса-
ми». Хто дав Путіну право силою нав’язувати
«російські інтереси» незалежним країнам?

Бандитські дії Путіна засуджує весь цивілізова-
ний світ, проте він і далі щоденно розповсюджує
мілітаристський угар про непереборну силу
«Раши». Проте світ усе бачить. Росія блокує всі
рішення, які ухвалює Рада безпеки ООН. І ніяка
сила не може зупинити цього агресора.

Но есть, есть божий суд, 
наперсники разврата!

Есть грозный суд, он ждёт.
Он недоступен звону злата.

И меч проклятья прозвучит!

Потрібен міжнародний трибунал для тих, хто
хоче спалити планету Земля. Навіть за пропаганду
війни треба суворо карати. Тільки нелюд Путін
може стверджувати, що «весь мир будет в аду, а
мы (Россия) — в раю». Треба мати буйну голову,
щоб до такого додуматися.

Капіталізм — жорстка система, яка живе за
привласнення чужої праці, але його могутня юри-
дична основа створює стимули до праці, а зростан-
ня обсягів виробництва робить такий устрій наба-
гато привабливішим за більшовизм.

Нова форма цієї системи зачіпає всі сфери сус-
пільного життя людей планети — соціальну, еко-
номічну, політичну, культурну, екологічну, пробле-
ми безпеки, тобто є глобальною. Це вже не той
капіталізм, що запровадив парову машину. По -
туж ний прорив нових технологій дав змогу розви-
нутися глобальному капіталізму. Саме технологіч-
ний прогрес, завдяки якому різко знизилися
транс портні та телекомунікаційні витрати, є чи не
найголовнішим джерелом глобалізації.

Замість створення життєво необхідної відпові-
дальної політики та заходів для формування таких
міжнародних умов, що значною мірою сприяють
на ціональним зусиллям у галузі розвитку, уряди
промислово розвинутих країн спрямовують свої зу -
силля на так зване освоєння територій інших країн. 

Прогрес більш розвинутого суспільства забез-
печується за рахунок того, кого «освоюють».

Глобальний капіталізм — це монополізація
світової економіки, фінансів, інформаційної сфери,
сфери обслуговування. Це маніпулювання суспіль-
ною свідомістю, потенційна небезпека для держа-
ви, як такої. Це невідворотність краху середнього
класу та виникнення нових форм бідності. 

Вигоду від глобалізації певною мірою можуть
отримати багаті країни та багаті люди. Нерозвинуті
країни приречені бути сировинними придатками.

У боротьбу держав за територіальні володіння
вступають корпорації, що прагнуть захопити свою
частку на світових ринках.

Відомі такі захоплення в Ірані, Афганістані, на
Балканах, у Сирії, Україні, Грузії, Молдові та в інших
регіонах світу. Особливою жорстокістю вирізня-
ються військові захоплення російськими міліта-
ристами. По суті, РФ реалізує план «перекроюван-
ня» світового устрою із загрозою застосування
ядерної зброї. 

І в США, і на Донбасі ставлять на коліна поліці-
янтів, грабують державні й приватні структури.
Чорна меншість у США під впливом більшовиць-
ких течій не лише переоцінила велич чорної раси,
а й пропагує, що «Велику Америку можуть творити
тільки чорні, а ви, білі, — свині».

Американським подіям передували бунти в
Іспанії, «жовті жилети» — у Франції, які мали за
мету розчленування цих держав. Сепаратистські
рухи зруйнували таким чином Донбас.

Червневі події 2020 року в США показують
деякі суперечності між поведінкою населення і
багатою економікою цієї країни. Хочеться нагадати
слова українського письменника Панаса Мирного
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Однозначно
скажу, що ревуть тільки голодні. Про США цього не
скажеш. Тоді виникає запитання: кому це вигідно?

Щоб відповісти на нього треба згадати 2014 рік,
коли проти держави Україна виступило населення

Донбасу, яке теж не було голодним. Маючи розвине -
ну економіку, добре облаштовані міста і села, повну
зайнятість населення. Але вони теж «заревли».

Я хочу нагадати дві телевізійних картинки: одну
з України 2014 року, іншу зі США 2020 року. На площі
Леніна в Донецьку розлючений натовп демонстра-
тивно кидає на асфальт жовто-блакитний прапор
української держави й топчеться по ньому. Особ -
ливо старалася молода біла дівчина, адже чорних у
нас немає, із запальничкою в руці, намагалася під-
палити прапор, але він не горить. Вона каже: «От
зараза, не горить, із чого це його зроблено».

На центральному майдані у Вашингтоні моло-
да біла американка кидає на асфальт державний
прапор США, топче його ногами, підпалює і він
горить. Навколо цього танцюють і чорні, і білі аме-
риканці.

Чи не схожі ці малюнки? І чи не один і той
самий архітектор цього творіння в різні календар-
ні періоди та на відстані 10 000 км?

На одній із зустрічей з дітьми шкільного віку
Путін поставив запитання хлопчику: «Скажите, где
заканчивается граница России?» Хлопчик спробу-
вав назвати східний кордон РФ, але Путін його
перебив і сказав: «Россия не имеет границ». Це
свідчить, що РФ має намір увесь світ зробити
колонією нової Російської імперії.

Кремль уже присвоїв собі всю історію Київської
Русі, навіть за часів, коли не було не лише так зва-
ної Росії, а й Московії. Героїчними «русскими» у них
уважаються київський князь Володимир, україн-
ці — авіаконструктор Сікорський, учені Корольов,
Мечников й інші.

Таким чином формується свідомість російсько-
го молодого покоління як гегемонів людства. А це
є не що інше, як реальний фашизм. 

В ідеології РФ бракує майбутнього, а все базуєть-
ся на вихвалянні минулого з його садистськими
методами керування, які узаконені в нових поправ-
ках до Конституції цієї країни. Так, не до пускається
передання землі або території іншим державам,
проте Дума РФ дозволяє захват чужих територій,
наприклад, України (Крим, Донецька та Луганська
області), Грузії, Молдови, Сирії, Японії (Курильські
острови), Німеччини (місто Кенігсберг) тощо.

Путін заявляє, що республіки, які вийшли зі
складу СРСР, мають повернути «російські землі».
Це свідчить про намір РФ здійснити повномас-
штабний воєнний похід на Україну. Юридичне
забезпечення цих намірів визначено в поправках
до Конституції РФ, у яких закони РФ мають пере-
вагу над міжнародними. Держави, які не визна-
ють міжнародних правил, повинні полишити місце
в ООН, в першу чергу — в Раді безпеки ООН.

В умовах російського угару слід створити між-
народний трибунал для притягнення агресора до
відповідальності, як правової, так і фінансової.

Нова Конституція РФ згадує про необхідність
вірити в Бога, і це пропагує держава, лідер
якої — Путін — загрожує ядерним ударом не
лише по країнах-ворогах, а й по країнах-сусідах.
Це — крамола.

Мілітаристські дії РФ спрямовані на захоплення
чужих земель. Це твердження може здаватися
незрозумілим для нормальної людини, якщо
виходити з того, що РФ і так займає найбільшу у
світі територію земної кулі. Проте путінському
режиму цього замало. 

По-перше, він хоче, щоб увесь світ був терито-
рією Росії. Але хотіння замало. РФ не така сильна,
щоб загарбати собі весь світ. 

По-друге, Росія наразилася на екологічну про-
блему. Потепління на Землі дістало вічної мерзло-
ти, що на території РФ і займає близько 60% тери-
торії Росії, тобто 11 млн квадратних кілометрів. За

оцінками вчених, через 35 років може наступити
таке потепління, за якого поверхня гірських порід,
у яких міститься вічна мерзлота, може зменши-
тись на 75–95%, що призведе до деформації й
обвалення як житлових, так і промислових споруд.
Це явище вже спостерігається в Норильську та в
інших місцях Якутії. За оцінками російських уря-
довців, на ліквідацію тільки аварії в Норильську
пішло понад 12 млрд рублів.

Як запевняють учені, руйнування вічної мерзло-
ти може призвести до утворення гігантських воро-
нок. Такі порожнини можуть з’явитися не лише в
безлюдних місцевостях ких російських учених, зі
збільшенням градуса потепління вічна мерзлота
може розморозитися вже через 6 років.

Ось чому одним із важливих мотивів загар-
бницьких війн РФ є набуття нових територій для
проживання. Путін повертає світ до рабства.
Особливою загрозою це є для України, Білорусі,
Молдови, Сирії й інших країн.

Усі свої наміри Путін юридично закріпив у
поправках до Конституції РФ. Його політичний ру -
пор, очолюваний сатаністом Володимиром
Соловйовим на телеканалі RTR, посилаючись на
англійського вченого Томаса Мальтуса, зазначає,
що на Землі занадто багато людей, і їх щорічний
приріст більший, ніж приріст продуктів для їхньо-
го утримання. Тому із «зайвими» людьми треба
«щось робити». І тут коронавірус — «ключ» для
розв’язання цієї проблеми. 

Протестні акції в США в червні-липні 2020 року
щодо неправомірних дій американського поліці-
янта до афроамериканця Флойда, який став жер-
твою насилля, викликали гнів у чорношкірих і
білолицих громадян Америки. Бунтівний натовп
знищував усе на своєму шляху. Горіли торговельні
установи, автомобілі, діяли мародери, руйнува-
лись пам’ятники визначним американським дія-
чам. У деяких штатах проголошували політичні
лозунги про відокремлення їх від США. Це було
щось схоже на сепаратистський сценарій у Криму,
Донецькій і Луганській областях. Простежується
рука Москви, хоча більшість американців не люб-
лять росіян, як сказав американець Алан Джон —
керівник приватної телевізійної студії російському
журналісту. Водночас він стверджує, що його сту-
дія роз’яснює американцям про позитивну пози-
цію Росії у світі. Його студія працює на 1 млн аме-
риканців із 350 млн громадян США. Так що його
пропагандистський фронт не вельми впливовий
на американську свідомість.

Мілітаристська політика РФ відрізняється від
політики Радянського Союзу, коли його керівника-
ми були вихідці з України Микити Сергійович
Хрущов і Леонід Ілліч Брежнєв. Вони були мирот-
ворцями, а Путін — агресор.

Свою агресивну сутність Росія використовує в
інтересах впливу на інші країни з метою як від-
новлення Союзу РСР, так і переділу вже поділено-
го світу після Другої світової війни. Для цього
використовується підривна робота в країнах
Європейського Союзу, Латинської Америки й
інших країнах. Добре відомі «жовті жилети» у
Франції, де протестувальники заговорили росій-
ської мовою, проголошуючи як економічні, так і
політичні вимоги.

Яскравим прикладом може бути підігрування
расової дискримінації в США. Расова ненависть
поставила на карту серцевину глобалізації —
взаєморозуміння. Шкідливою є ненависть До -
нальда Трампа до майже всього того, що роби-
ли його попередники-демократи, особливо
Барак Обама.

Пандемія з її довгостроковими наслідками
провокує нечувану раніше кризу. Її наслідки не

піддаються попередньому оцінюванню, особливо
в епоху глобалізації. Якщо демонстрації та протес-
ти вийдуть з-під контролю, то це може призвести
до того, що деякі країни можуть вдатися до засто-
сування сили. Такі сперечання можуть бути між
Китаєм і Заходом, між Ізраїлем й Іраном, між
Росією й Заходом, між Росією і Сирією. І тоді потік
емігрантів буде неможливо зупинити. Проблемою
є напруженість між Індією та Пакистаном.

Безконтрольне вирубування лісів в Амазонії,
від Борнео до Конго та від Бурунді до Еквадору,
пожежі в російській тайзі призведуть до глобаль-
ного потепління, що вплине на економіку. 

Пандемія посилить негативні наслідки для сві-
тової економіки. Китай та Індія виробляють близь-
ко 26% світового валового продукту. І якщо Китай
усе ще зможе уникнути падіння виробництва, то
Індія замість очікуваного зростання ВВП на 6%
матиме спад.

Курси валют також стрибатимуть, але долар під
час пандемії зміцнюється. Це відбувається завдя-
ки міжнародному спекулятивному капіталу, який
у важкі часи довіряє долару більше, ніж іншим
валютам.

Тому, хто має заощадження, буде легше впора-
тись зі складною ситуацією та витримати період
кризи, ніж тому, хто не має жодних фінансових
резервів. 

З часом уряди почнуть збільшувати податки, як
непрямі, так і прямі.

Поширюється думка, що після пандемії світ
ніколи не буде таким, яким був до неї. Глобалізація
виявиться незворотною. Водночас багато країн
можуть бути зорієнтовані не так на глобалізацію,
як на регіоналізацію. Не можна не погодитися з
думкою польського вченого-економіста, професо-
ра Гж. В. Колодко, що функціонування економік
має базуватися більшою мірою на Новому прагма-
тизмі, враховуючи імператив поміркованості та
піклування про потрійний — економічний, соці-
альний і екологічний — сталий розвиток. Тоді
буде більше гармонії, співпереживання та терпи-
мості й менше експлуатації, несправедливості та
ворожості .

Після пандемії відносний стан окремих країн і
регіонів зміниться на користь нових ринкових
держав. 

Для збереження миру, унеможливлення засто-
сування ядерної та біологічної зброї, мілітарист-
ських дій окремих держав слід підвищити роль
Всесвітньої організації торгівлі, Міжнародної орга-
нізації праці, Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я, Організації Об’єднаних Націй. Слід створити
Міжнародний трибунал для загарбників чужих
територій. 

Є недопустимим, щоб закони окремих держав,
як це зробила Росія, мали перевагу над міжнарод-
ними законами.

І ще кілька слів про пандемію. За оцінками
американських вірусологів, коронавірус був
створений у лабораторії як бактеріологічна
зброя. Про те за людською міркою творець зброї
масового знищення не міг її випустити до того,
як не буде створений антидот, тобто антизброя.
Можливо, людство незабаром дізнається про
тих, хто вже має антивірус. Це може бути країна,
що сповідує сатанинську ідеологію щодо пану-
вання світом.

Ось чому людству треба посилити правила люд-
ського співіснування. Всілякі спроби розробки,
пропаганди чи застосування зброї масового зни-
щення мають переслідуватися Міжнародним три-
буналом — вищим каральним органом світового
товариства.
______________
1 Колодко Гж. В. Після пандемії. Економіка і
політика у постпандемічному світі //
Економіка України. — 2020. — № 5 (702). 
— С. 20.

Володимир
МАТВІЄНКО

ГЛОБАЛЬНИЙ КАПІТАЛІЗМ
НЕ МАЄ МАЙБУТНЬОГО

Сучасна епоха характеризується політичною нестабільністю,
загарбницькими діями перш за все з боку Російської

Федерації 
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Я люблю день,
коли до мене
прийшов Чюрльоніс
і простягнув
сльозу Фаетона,
настояну на
мелодіях
зірок.

І я, що звик
висмоктувати
час із пальця,
захворів
на Всесвіт. 

Сергій Дзюба

Буквально в кожній своїй новій книжці
(а їх у нього вже 96!) відомий україн-
ський письменник і журналіст Сергій

Дзюба з’являється в іншій іпостасі. 
Книжка фантастики, містики та гумору

«Моя Шахерезада» стала справжнім сюр-
призом від автора українських бестселерів.
Ця ошатна збірка нещодавно надрукована
за українською програмою видання най-
кращих книг, яку здійснює науковець Воло -
димир Хоменко (м. Київ). 

Начебто й несподіване поєднання, однак
цілком умотивоване. Адже автор — майс-
тер гумору й іронії! Тому і в його фантастич-
них творах — дуже багато дотепного та
кумедного, а деякі вислови з легкої руки
Сергія можуть стати крилатими. В цьому —
чудова, позитивна відмінність його романів,
повістей та оповідань від купи всілякої бе -
летристики, невибагливої, бліденької й, від-
верто кажучи, не надто цікавої, яка зазви-
чай прагне нагнати більше страху на читача
й заплутати його неоригінальними, запози-
ченими сюжетами, — така ось «розвага» від
нудьги. 

Натомість історії Сергія Дзюби — не про-
сто оригінальні, вони — по-справжньому
яскраві, дотепно-іронічні, а головне — ство-
рені такою соковитою, живою українською
мовою, що читаються буквально на одному
диханні. Розгорнув книгу на першій сторінці
й уже не можеш відірватися — ніби й спати
пора, а цікаво, що ж буде далі й чим усе за -
вершиться. Причому це — не просто книжка
заради розваги. Так, читається вона напро-
чуд легко, із задоволенням. Однак тут —
немало цікавого та глибокого. Є над чим
поміркувати й потім обговорити це зі своїми
друзями! Адже прочитане не вивітрюється з
пам’яті, як то часто трапляється з белетрис-
тикою, а запам’ятовується надовго.

Ще одне суттєве, що відрізняє фантасти-
ку Сергія Дзюби, — всі ці історії реальні!
Авжеж, вони трапилися насправді. Тобто
перед нами — такі собі фантастичні, неймо-
вірні, дивовижні, чарівні бувальщини. Звіс -
но, наш автор, як і легендарна Шахереза -
да, — блискучий майстер розповіді. Тож
його історії можна слухати годинами й
днями, взагалі нескінченно. 

Чого вартий, скажімо, отой непересічний,
загадковий «ловець снів» — добродій, який
бачить у своїх снах минуле та майбутнє!.. Він
подорожує в часі, допомагаючи багатьом

людям, навіть ря туючи їх
від смерті. І це — не вига-
даний персонаж. Бо Сер -
гій Дзюба — не лише
пи сьменник, а й чудо-
вий журналіст, що вміє
віртуозно розговорити будь-яку людину.
Отож, познайомившись зі «своїм» «ловцем
снів», він дружить із ним уже чимало років. 

Тобто ці історії витворені на межі журна-
лістики та літератури. І таке поєднання у Сер -
гія — вдале! Що теж неймовірно, бо зазви-
чай трапляється навпаки — ці професії шко-
дять одна одній… Мало коли хороший пись-
менник здатний написати блискучий журна-
лістський матеріал. Як на мене, на таке спро-
можний буквально один відсоток літерато-
рів. Причому я кажу про талановитих людей.
І навпаки — мало який (навіть найкращий!)
журналіст, здатний створити справді високо-
художній письменницький твір.

Утім, Дзюба — людина універсальна: об -
да рований, глибокий та вишуканий пись-
менник, зі своїм неповторним авторським
стилем, і водночас — напрочуд таланови-
тий, цікавий і розумний журналіст. Тому з
ним — не занудьгуєш! Адже він щоразу
прагне докопатися до суті, нерідко опиняю-
чись у центрі карколомних, незвичайних
подій, що теж потребує мужності, самовід-
даності, азарту й неабиякої удачі. 

Однак Сергієві неймовірно таланить! Бо
ще одна його риса — наполегливість. Якщо
вже що задумав — ніколи не відступає
перед будь-якими труднощами й завжди
доводить справу до кінця. Одне слово —
великий працелюб і небайдужа, шляхетна
людина. Наче й не з нашого століття чи
навіть планети, не від світу цього…

Ось колишній «афганець» Іван, який
після важкого поранення стає мандрівним
екзорцистом і тепер воює з пеклом, повер-
таючи до потойбіччя його бісів — жахливих
потвор, котрі підступно оселилися в люд-
ських тілах і підкоряють їх своїй злій волі та
ще й дуже мучать постійними, сильними
болями та начебто невиліковними хвороба-
ми. Здавалося б, можна просто поспілкува-
тися з цікавою людиною та й написати про
неї, не надто ризикуючи. Але ж треба знати
Дзюбу — він хоче все побачити на власні
очі й незабаром стає свідком кількох ней-
мовірних сеансів екзорцизму. 

— Просто на моїх очах відбувалося
щось зовсім неймовірне… — відверто роз-
повів у своїй книжці Сергій. — Поважна
тітонька років п’ятдесяти, гарно одягне-
на, буквально обвішана золотими при-
красами, раптом опустилась навколішки
і, наче мала дитина, поплазувала підло-
гою. Обличчя її набуло жахливого вигля-
ду, ніби бідолашна пані щойно побачила
живого Фредді Крюґера. Вона моторошно
застогнала, забилася в конвульсіях і враз,
витягнувши шию, пронизливо завила.

Водночас вісімнадцятирічний юнак
завертівся дзиґою, безтямно вимахуючи
руками й голосно гавкаючи на стелю. На
його губах виступила піна, а з очей рясно
потекли сльози.

За мить розпачливо зойкнув кремез-
ний чолов’яга й налякано позадкував від
високого добродія в чорному вбранні, що
стояв у центрі кімнати та зосереджено
й навіть якось урочисто здіймав руки
догори, диригуючи цим божевільно неса-

мовитим, сюрреалістичним «оркес-
тром» («Екзор цист»).

Це — цитата з книж-
ки, й таких дивовижних
історій — багато! От у
суперзагадковому «Го те -
лі» відбуваються міс тичні
пригоди, котрі на завжди
змінюють життя прибуль-
ців («Готель на розі парале-
лей»). Перед нами — гри-
мучий коктейль захопливих
історій, колоритні, химерні
персонажі, начебто вигадані
автором. Фантастика?.. Од -
нак по тім читаємо його іро-
нічну повість «Як я був аген-
том ЦРУ» і враз розуміємо, що
Сергій Дзюба просто пригадує

подробиці з власного життя!
А ось сучасний, такий вишукано дотеп-

ний барон Мюнхгаузен, який навіть перед
власною коханою дружиною вже не один
рік вдає… космічного прибульця з далекої
планети! Ну, і як же йому не вірити, коли
він — такий незвичайний? Спокійно засо-
вує руку в акваріум із піраньями, які не
звер тають на «жертву» жодної уваги й мир -
но плавають далі. Ну, звідки ж знати благо-
вірній, що ці «грізні» рибки тільки схожі на
справжніх хижаків, а насправді — абсолют-
но милі, безпечні створіння. 

Утім, володіючи гіпнозом, фантазер вдає
як не Пугачову з Ротару, то Горбачова з
Кучмою, провідуючи земляків. Власне, він
не прагне жодного зиску. «І людям — ра -
дість, пам’ять на все життя, і мені — вті -
ха», — жваво коментує свої «чудеса» цей
дивакуватий та все ж вельми симпатичний
авантюрист… 

Стара жебрачка несподівано виголошує
жахливе пророцтво, і молоде подружжя
опиняється на краю прірви. Чоловік у роз-
пачі п’є оковиту, бо його має неодмінно
вбити… власна дружина, і поки що «все йде
за планом», виголошеним «ясновидицею».
І тоді жінка, щоб врятувати коханого та свій
шлюб, наважується на неймовірне… 

Сучасні відьми об’єднані у власну таємну
організацію! Вони не прагнуть жодної рек-
лами, натомість маскуються навіть краще за
агентів спецслужб. Маємо новий неймовір-
ний відьомський цикл — не просто «леген-
ди» та «байки» про відчайдушних жіночок
на мітлах і їхні завзяті шабаші, а досить
практичні поради, як вдало врятуватися від
усілякої нечистої сили. 

Звісно, ну як же в такій книжці — без
справжніх вампірів? Вони з’являються —
«столітній» дідусь і його донька-красуня.
Ось тільки вампірам також загрожує небез-
пека — хтось підступно заганяє їх у пастку,
і тільки диво може порятувати персонажів
цього оповідання-бувальщини. Проте дива
в цій книжці трапляються на кожному кроці.

Утім, не переказуватиму книжку. Про -
читати раджу всім — не пошкодуєте. Знову
ж таки — чудовий містичний серіал можна
було б зняти. Агов, кінематографісти?! 

Отже, враження від нової книжки добре.
Сергій Дзюба — не розчарував, поставши
раптом, як письменник, у досить незвичній
для себе іпостасі. А може, й не тільки як
письменник?.. Бо його міркування і поради
у фантастично-містичній книзі — напрочуд
професійні, ніби все це говорить не просто
ерудований і досвідчений фахівець із нечи -
стої сили, а Майстер. Тож наразі спадає на
думку неймовірне… Дивіться заголовок.

Василь СЛАПЧУК,
лауреат Шевченківської премії

Сергій Дзюба. Моя Шахерезада Фантастика, містика,
казки для дорослих, неймовірні бувальщини, гумор.
— Київ-Чернігів: Міжнародна літературно-

мистецька Академія України; Чернігів:
Десна-Поліграф. — 480 с.

КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛІ, ПРЕМІЇ

СЕРГІЯ ДЗЮБУ
НАГОРОДИЛИ 
У НІМЕЧЧИНІ

Редактора газети «Чер -
нігівщина», президен-
та Міжнародної лі тера -
турно-мистецької ака-
демії України, пись мен -
ника Сергія Дзюбу
що й но нагородили в Ні -
меч чині престижним
ди  пломом Grand Prix —
за книжку віршів «Гріх

любити неталановито!», котра вийшла там у
перекладі німецькою мовою й отримала
значний резонанс. Зокрема, свою рецензію на
цю книжку написав відомий німецький пись-
менник Фолькер Маасен. 

Таким дипломом «Гран-Прі» міжнародна
громадська організація Farben der Kunst, яка
успішно об’єднує в Німеччині творчих людей
(письменників, художників й акторів) наго-
роджує знаних поетів із різних держав за їхні
книжки, котрі побачили світ у Німеччині, та
видатні досягнення в літературі. Голова наго-
родної комісії — відомий німецький поет,
прозаїк, драматург, перекладач, журналіст,
видавець і громадський діяч Генріх Дік. 

Тож приємно, що найвищою нагородою
Farben der Kunst відзначено саме українського
письменника, мешканця нашого славного
Чернігова!

Ганна МАДЖУГА

ЧЕРНІГІВЦІ СТАЛИ
КИРГИЗЬКИМИ
АКАДЕМІКАМИ

Відомі українські письменники, перекла-
дачі та журналісти Тетяна і Сергій Дзюби (пані
Тетяна — ще й науковець: літературознаве-
ця, докторка наук із соціальних комунікацій,
професорка) стали нині академіками Між -
народної громадської Академії Поезії Кир -
гизької Республіки. 

Цю Міжнародну Академію очолює видат-
ний киргизький письменник Айдарбек Сар -
манбетов, у перекладі якого побачила світ
книжка віршів Тетяни й Сергія Дзюби «Веселка
на віях», котра одразу отримала значний
резонанс. Зокрема, поетичну збірку українців
високо оцінили в Академії, Посольстві Кир -
гизстану в Україні та в Посольстві України в
Киргизькій Республіці. 

Тож талановите творче подружжя з Чер -
нігова прийняли до Академії в Бішкеку із
задоволенням. А після закінчення карантину
українці урочисто отримають дипломи-по -
свідчення і почесні медалі академіків — у
Киргизстані чи Посольстві Киргизької Респуб -
ліки в Україні.

Отож тепер Тетяна і Сергій Дзюби — члени
Академій і творчих Спілок Німеччини, Бельгії,
Румунії, Угорщини, Болгарії, Казахстану, Маке -
донії, Удмуртії та Киргизстану. А пані Тетяна —
академік Національної Академії наук вищої
школи Республіки Казахстан. До речі, в Казах -
стані чернігівці ще й нагороджені державними
орденами аль-Фарабі — видатного мудреця,
дуже шанованого в усьому мусульманському
світі. Ордени виготовлено зі срібла.

Ярослав САВЧИН

ЛОВЕЦЬ СНІВ І ЕКЗОРЦИСТ 
СЕРГІЙ ДЗЮБА
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22 червня 1976 року
Річниця початку війни. 35 років — відрі-

зок часу немалий. На такій відстані виснов-
ки можна робити мудрі, справедливі, об’єк-
тивні. Є можливість зіставляти, аналізувати,
зважувати, бо ж прочитано мемуари
Баграмяна, Жукова, Гречка, Василевського,
Єременка, сотні інших матеріалів, докумен-
тів, статей, досліджень…

А що я міг думати, зважувати, аналізувати
у той далекий світанок, коли наш артполк
підняли по тривозі у лісі, і ми забігали, заха-
палися від абсолютної несподіванки й поча-
ли вирушати до Перемишля. Над нами низь-
ко літали чужі літаки, а ми, як сліпі кошеня-
та, ішли на смерть… Хороші, просто таки
золоті були в нашому полку офіцери й рядо-
ві (я був молодшим сержантом, команди-
ром відділення розвідки), але що вони
могли вдіяти, коли ми були застукані зне-
нацька.

Ми зав’язали бої на околиці Яворова,
зовсім не знаючи, що діється у світі і навко-
ло нас, не відаючи, проти яких частин воро-
га ми воюємо, не здогадуючись хоча б при-
близно, яка їх чисельність. Назустріч нам
бігли в паніці бійці якихось розбитих частин
із закачаними колошами, без рушниць
(серед них було чимало спеціально підки-
нутих диверсантів), але їх ніхто не зупи-
няв… На вулицях (Золочів, Зборів, Садова,
Вишня, Мостиськ, Янів) утворювалися ней-
мовірні затори, німецькі літаки кружляли
буквально над головами біженців і весь час
бомбили, поливали кулеметним вогнем.

Не знаю, які такі «геніальні» заслуги прес-
ловутого Жукова були на Халгін-Голі, а тут
(він у перші дні командував Київським вій-
ськовим округом) високе командування в
його особі в перші тижні війни проявило
разючу безвідповідальність, військову без-
грамотність, повне неуміння керувати зус-
трічними боями та боями під час відступу.
Чорт знає де поділися тоді високі начальни-
ки, генерали, штабні працівники. Від Пере -
мишля до Києва за весь період боїв і відсту-
пу я бачив під Львовом лише одного гене-
рала, та й той діяв не за завданням команду-
вання, а на свій розсуд — він хотів зупинити
розбиті та ще боєздатні частини, що відсту-
пали, щоб зайняти оборону, але на нього не
звертав ніхто ніякої уваги, і він, як пилинка,
розчинився у велелюдній масі, ніким не
контрольованій, і яка, відступаючи, залиша-
ла німцям техніку, зброю, військове споряд-
ження і… трупи. І це тягнулося не один
місяць. «Батько народів» оговтався і зміг
виступити по радіо аж 3 липня — майже
через два тижні після початку війни.
Словом, у ті трагічні дні бездарність уряду і
героїзм народу йшли поруч… А спробуй
написати правду про ті дні — об’єктивно,
чесно, навіть не чіпаючи політики, то зали-
шишся в дурнях. Щонайменше.

Згадав НЕП і колективізацію. Згадав го -
лод 1933 року і мою печальну молодість без
копійки, без нормального одягу, без шматка
хліба, коли вчився у Черкаському інституті.
Згадав своє комсомольське за взяття. В ім’я
чого воно було? Довго думав про держав-

ність України, про рідну мову. Російська
мова витісняє мову української нації, авто-
матично українська мова відмирає, бо газе-
ти — це ще не основа мови.

Чи задумується хтось над цим? Гадаю, що
у ЦК Компартії України ніхто не задумується,
бо немає вказівки з Москви, а там і не зби-
раються задумуватись.

Хто в сучасній літературі може порушити
це питання, рівнозначне життю і смерті укра-
їнської нації? Був час, що все це звалили на І.
Дзюбу та деяких інших. З них зробили запек-
лих націоналістів, розгромили, запакували в
тюрму, а Дзюбу змусили відректися. Хто
подумки підтримував Дзюбу? Гончар,
Стельмах і навіть Бажан і Нови ченко. Але всі
вони підтримували лише в думках, навіть не
кажучи про це один одному…

Не можна нічого доброго тепер сказати
у віршах і піснях і про саме слово «Україна»,
бо це теж — негласно, але офіційно, розці-
нюється, як крамола націоналістичного
штибу. А що робиться в сучасній російській
літературі й, зокрема, в поезії? Там на всі
лади лунає, оспівується, величається, воз-
носиться слово «Росія» — і ніхто не збира-
ється забороняти чи тим паче возносити в
ранг націоналізму чи шовінізму таку патріо-
тичну практику російських поетів. Д. Мере -
жковський і його благовірна З. Гіппіус про-
кляли радянську владу, М. Гумільов висту-
пив проти неї зі зброєю в руках, І. Бунін
ненавидів її всіма фібрами душі — і що ж?
Буніна видають повне зібрання, Мереж -

ковського, Гіппіус і Гумільова — друкують у
хрестоматіях (і правильно роблять, щоб не
збіднювати літературу), у журналах.

А на Україні? Не тільки Г. Чупринку, Л. Ста -
рицьку-Черняхівську, М. Івченка, М. Хви -
 льового, М. Ялового бояться видати, а й тако-
го великого письменника, як Володимир
Винниченко, замовчують. Я вже не кажу про
С. Черкасенка. Замовчують навіть В. Еллана,
Г. Михайличенка і О. Олеся. Де ж здоровий
глузд, де ж хоча б сяка-така правда?

12 січня 1977 року
Перекладав і друкував п’єсу І. Лазутіна.

Ох, це заробітчанство… Вибиває воно пись-
менника, вимотує з нього і снагу, і хист, і час
забирає. Що вдієш — така доля українських
письменників. Хто з нас не перекладав і не
перекладає! Юрій Яновський не з доброго
життя переклав таку «цеглину», як «Буря»
І. Еренбурга, та ще й від руки геть усю пере-
писав! А скільки на цю не завжди вдячну
роботу витратили часу С. Скляренко, А. Го -
ловко, Л. Смілянський. А про поетів я вже й
не говорю.

Щоправда, переклади бувають різні:
1) для збагачення рідної культури світовою
класикою; 2) на замовлення видавців;
3) з власної ініціативи, з любові до того чи
іншого автора; 4) для підробітку, щоб можна
було матеріально протриматися і протри-
мати сім’ю.

Оцей останній пункт — найбільше підхо-
дить до сучасних українських письменни-

ків. Перекладають, бо з власної літературної
роботи не проживеш: чекай, коли вийде
твоя книжечка.

30 березня 1977 року
Відкриті партзбори. Звітував О. Орач

про своє майже півторарічне творче від-
рядження на Далекий Схід. Він збирав
матеріали для майбутнього роману про
переселенців з України на Далекий Схід
(Зелений Клин!). Переселятися почали ще
в 80-х роках [1880-х] минулого століття…
Наводив факти, коли під час переселення
на пароплаві вмирало по 30–40 дітей пере-
селенців, про тяжке їхнє життя.

Можна тільки уявити, до чого дійшов
колоніальний гніт України, коли з такої бла-
годатної землі люди змушені були пересе-
лятися. Яка нещасна ця Україна! Які такі свої
гріхи вона спокутує ось уже 300 років і так
страждає? Очевидно, мав рацію Гоголь, що
причина — географічне розташування. Але
не тільки це! Для того, щоб вибороти наро-
дові кращу долю, все-таки треба було мати
не таких «вождів», як Петлюра, Грушев -
ський, Винниченко та Скоропадський. А то
ж двомільйонна Фінляндія здобула повну
незалежність, а тут — ні суверенітету, ні
своїх кордонів, ні грошей, ні армії, а скоро
позбудемось і мови.

Найгірше ж те, що про все це тепер не
можна навіть натякати — всяка гидота інкри-
мінує зразу ж буржуазний націоналізм, «мєс-
тнічєство», національну обмеженість і т. п. 

17 квітня 1977 року
Дивився по телебаченню концерт

художньої самодіяльності Херсонської
області. Лунали російські (не кращі, а гірші)
пісні й… «Ивановские припевки». Чирги -
кали пів години «Предание Араратской
долины». І тільки молодиці із села заспіва-
ли «Ой, у полі дві тополі», а наприкінці
заграли бандуристки.

Якщо вже Херсонська область перейшла
на «Ивановские припевки», то над самобут-
ньою національною культурою області
можна ставити хрест. 

Бояться проявів націоналізму і борються
з ним, ліквідуючи українську мову в дитсад-
ках, школах, вищих навчальних закладах…
А чи не найкращою зброєю, якщо вже так,
було б повне запровадження української
мови, мови народу на його ж території?
Здається, все це — ясніше ясного дня, але
спробуй це довести тупицям і догматикам.
Та хочеться вірити, що правда восторжес-
твує і національне питання колись буде
розв’язане справедливо, розумно, вільно —
без репресій, тюрем і ярликів «інакомисля-
щіє». А коли це буде? Гадаю, що не пізніше,
як у 2000 році — на початку ХХІ століття.
Прийде, прийде той довгожданий час, та
шкода, шо мене тоді не буде — не доживу
до того дня, але вірю, що він прийде.

Продовження — у наступному номері «ЛУ». 

Підготував Григорій ДОНЕЦЬ, 
син письменника

З ДОСЬЄ «ЛУ» 
Григорій Прокопович До -
нець (1913–1985) нале-
жав до покоління «ра -
дян ських» письменни-
ків, котрим усе своє

свідоме життя довелося
творити в умовах коло-

ніального поневолення.
Але, як і більшість україн-

ських літераторів того періоду, він не
втратив національної гідності. В архівах
КДБ прізвище Г. Донця, як і багатьох укра-
їнських літераторів, фігурує в доносах сек-
ретних агентів, де, зокрема, наводяться

його публічно висловлені оцінки плачев-
ного стану української мови й антинаціо-
нальної політики імперської влади.

Народився поет на Канівщині в хлібо-
робській родині. Разом зі старшим братом
зростав без батька. Навчався в Черкась -
кому педінституті. Вчителював, публіку-
вався в періодиці. Був навіть пошанований
Республіканською літературною премією
за поему «Дума про галичанку». 1939 ро ку
мобілізували до армії. З початком ні мець -
ко-радянської війни отримав офіцерське
звання. Брав участь в обороні Львова,
Києва, Харкова, блокадного Ленін града…
Після демобілізації 1946 року як бойового
капітана направили на роботу в Канів -

ський райком партії — спочатку завідува-
чем відділу, потім другим секретарем.
Використовуючи впливові райкомівські
посади, Григорій Прокопович зробив
чимало корисних справ. Так, саме завдяки
його зусиллям були збережені на банях
канівського Успенського собору (пам’ятці
першої половини ХІІ ст.) позолочені хрес-
ти, що їх обласна влада збиралася зняти
як релігійні символи. Він також зумів
переконати вищі інстанції (їздив із цього
приводу до Черкас і Києва), щоб перепо-
ховання російського письменника А. Гай -
дара здійснили не на Тарасовій горі, непо-
далік від могили Шевченка (це планували
зробити), а в міському парку Канева.

Далі була робота в урядових органах у
Києві, зокрема на посаді помічника-кон-
сультанта першого заступника голови Ради
Міністрів УРСР. На початку 1960-х років
Г. Дон ця призначають ученим секретарем
Комітету Державних премій імені Т. Шев -
ченка.

Значною подією в житті Григорія Про -
ко повича стало знайомство і довгорічна
дружба з Павлом Тичиною, який був редак-
тором його першої поетичної збірки.

Г. Донець — автор майже 30 поетичних
збірок, з яких кілька для дітей, численних
літературно-критичних статей і рецензій,
перекладач, упорядник тематичних збірни-
ків, з яких два — спогади про Павла Тичину.

ЗІ ЩОДЕННИКОВИХ
ЗАПИСІВ ГРИГОРІЯ

ДОНЦЯ

У рамках нашого нового спецпроєкту «Укрліт радянської
доби», присвяченого позаофіціозній культурі пізньої

радянської ери, пропонуємо вашій увазі щоденникові
записи нині призабутого письменника Григорія Донця 
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Однак за минулі десятиліття геогра-
фія української літератури значно
змінилася. Широкий читацький за -

гал відкрив для себе багато імен, які раніше
були відомими тільки фахівцям. Вия вилося,
що українська культура і література, як її
різновид, існувала й розвивалася не лише в
межах самої України, а й по всьому світі.
В цій новій системі координат неминуче ви -
никає потреба переосмислення тих уяв-
лень, які здавалися непорушними. І «радян-
ськість» Копиленка є одним із таких важли-
вих для нашого часу питань.

Ну і чи був він справжнім «фундатором»,
чи можна вважати Копиленка «класиком»
української літератури XX століття — це
також питання, якщо не дискусійне, то сві-
тоглядне. Якщо оцінювати речі за гамбурзь-
ким рахунком, беручи до уваги тільки суть
та істину, то на шальки терезів слід поклас-
ти не регалії, премії, ордени, посади й від-
знаки, а талант і його реалізацію. За цими
критеріями Копиленко — не лише фунда-
тор і класик, а величезний талант, твори
якого не втратили своєї привабливості й
актуальності й досі. 

Якщо ж оцінювати письменника за тими
нагородами й відзнаками, що він їх отри-
мав від української радянської держави, то
тут Копиленко безнадійно програє. Ні, в
нього не було жодного ордена, він не удос-
тоївся Шевченківської премії, він не обій-
мав жодних великих посад. Може, саме
тому його ретельно «забувають» у літера-
турних переліках і викреслили зі шкільного
курсу літератури. Однак він лишився у
шкільних підручниках з української мови,
бо жодне сучасне граматичне чи лексичне
правило не обходиться без прикладів саме
з його творів.

Чи вкладається творчий доробок пись-
менника в поняття «радянський»? Якщо
взяти до уваги, що перед тим як видати своє
перше оповідання, Копиленко встиг повою-
вати у складі полку ім. Костя Гордієнка Армії
УНР, а потім змалював хаос і жах братовбив-
чої громадянської війни у своїх повістях
початку 1920-х років «Кара-Круча» і «Буй -
ний хміль», то він був не «радянський»,
а справжній український письменник. Цю
тезу підтверджує і його роман «Визволен -
ня» (1930), де окреслено багато з тих кричу-
щих проблем, яких мало хто наважувався
торкатися. Тут і питання партійної номенк-
латури, що повністю зрадила інтереси наро-
ду, зберігаючи тільки свої привілеї, і існу-
вання цих привілеїв, які відокремлювали
людський загал від самопроголошених пар-
тійних керманичів, і доля науково-технічної
інтелігенції, що саме поставала на ноги,
прагнучи індустріальної розбудови України,
не кажучи вже про проблему морального
вибору, яку не розв’язано й досі. 

«Визволення» — це один із перших урба-
ністичних романів української літератури,
яка здебільшого була селянською. Причому,
якщо Валеріан Підмогильний у своєму ро -
мані «Місто», що вважається першим урба-
ністичним романом в українській літературі,
порушував через київську міську перспек-
тиву суто особисті проблеми формування й
пробудження себе як творчої особистості,
то Копиленко у своєму творі намагається
зобразити індустріальне місто (Хар ків), яке
динамічно розвивається в новій реальності
сучасного буття. Не дивно, що «Визволення»
вийшло друком усього один раз, зазнало
нищівної критики офіційних джерел і в ра -
дянські часи не лише не перевидавалося,
а й було забуто на довгі 60 років. 

Тільки на 90-річчя письменника роман
знову вийшов друком разом із повістю
«Буйний хміль». У цьому виданні було вико-
ристано оригінальні ілюстрації Анатоля
Петрицького з першодруку, а також уміще-
но репродукцію портрета Олександра Ко -
пиленка роботи митця. Відомо, що Анатолій
Петрицький створив у 1920-ті роки цілу

галерею портретів видатних представників
української культури. На жаль, значна час-
тина цих портретів загинула під час пожежі
в майстерні художника, й портрет Копи -
ленка зокрема. Збереглася тільки його
репродукція. Однак і на ній видно, що
художник геніально вловив трагічну суть
особистості письменника, який, попри
створюваний ним імідж веселого розбиша-
ки й бабія, був насправді людиною досить
замкненою, дуже вдумливою і спостереж-
ливою, позбавленою будь-якої наївності.
Звідси й трагізм образу, зафіксований на
портреті. До речі, Петрицький і Копиленко
були друзями все життя, так само, як і їхні
сини — Анатолій Петрицький-молодший
та Любим Копиленко.

Спостережлива й уважна до деталей
вдача письменника допомогла йому в запо-
чаткуванні (так, саме в започаткуванні) зов-
сім нового жанру — української літератури
для підлітків. Наприкінці 1930-х років з’яв-
ляється його дилогія «Дуже добре. Деся -
тикласники» й одразу стає справжнім бес-
тселером не лише в Україні, а й в усіх рес-
публіках СРСР, і перекладається багатьма
мовами світу. Що такого було в тій книжці,
що вона на довгі десятиліття стала однією з
найулюбленіших для молоді? Моя мама
зачитала її майже до дірок, як вона читала
романи Дюма чи Жуль Верна, ще не знаючи,
що доля закине її в Україну, і вона стане дру-
жиною сина письменника. Мама й підказа-
ла мені, що захоплювало її та ціле її поколін-

ня у цьому шкільному романі. Це не було
нудне офіціозне зображення передової
молоді в передовій і першій у світі проле-
тарській державі. Незважаючи на неабия-
кий ідеологічний тиск (не забуваймо, що
твір з’явився у самий розпал великого теро-
ру), Копиленкові вдалося уникнути пропа-
гандистської тріскотні й торкнутися живих,
гострих, актуальних для молоді в будь-які
часи тем. Це і перша любов, і негаразди в
родині, і подружня зрада, і стосунки між під-
літками, шкільні проблеми, труднощі з
обранням майбутнього шляху та навіть
вади тодішньої системи шкільної освіти.
А за цим усім — велике місто як повноцін-
ний дійовий персонаж, на тлі якого й розго-
раються всі події дилогії. 

Оце поєднання камерності зображува-
них сюжетних ліній і масштабності куліси, де
вони прописані, і створює неповторну при-
вабливість твору, робить його унікальним.
Додайте до цього майстерність письменни-
ка у володінні живим сучасним словом,
його віртуозність без примхливої химер-
ності в зображенні деталей, повну відсут-
ність хуторянства й провінційності — і ви
зрозумієте, чому «Дуже добре. Десяти клас -
ники» й досі є неперевершеним твором
укра їнської літератури для підлітків. Зро -
зуміло також, чому цю книжку вперто не
додають у жодні переліки рекомендованої
української літератури для дітей. 

Річ у тім, що своїм романом Олександр
Копиленко примудрився розлютити не

одне покоління шкільних робітників, «шкра-
бів», як їх тоді називали. Він писав про те, що
завжди зоставалося за межами офіційної
шкільної ідеології — про любов і дружбу,
про благородство й вірність слову, про
моральні засади, що є незмінними попри
всі революції.

Любов’ю й добротою просякнутий також
цикл оповідань Копиленка про тварин «Як
вони поживають» (1961). Біолог за освітою,
він добре знав природу рідного краю, бага-
то часу проводив за містом, був завзятий
рибалка й мисливець. Удома в Олександра
Івановича завжди «виховувалися», як він
казав, різні птахи й тварини — від їжаків до
собак. Тому й матеріалу для оповідань йому
не бракувало. Цим коротким замальовкам
притаманна кришталева прозорість і бездо-
ганний літературний смак. Вони ніби про-
сякнуті сонцем навіть тоді, коли дія відбува-
ється у погану погоду. Свої оповідання про
братів наших менших він писав усе життя,
однак повна їх збірка вийшла друком уже
по смерті письменника, хоча й була ним під-
готовлена. Після цього Копиленка почали
називати українським Сетон-Томпсоном,
Біанкі, Пришвіним. Однак правильніше було
б, навпаки, назвати Сетон-Томпсона канад-
ським Копиленком, такі самобутні й само-
достатні ці твори письменника.

Олександр Копиленко був надзвичайно
обдарованою людиною. Він знався не лише
на природі, а й на мистецтві та літературі.
Мав вишукану домашню бібліотеку і колек-
цію Межигірського фаянсу та російської
порцеляни, причому збирати її йому дове-
лося двічі. Під час німецької окупації всі
скарби з дому Копиленків розграбували
сусіди, що зосталися в Києві. По війні пись-
менник бачив інколи свої речі в інших
людей, переважно торговців на Євбазі,
однак ніколи не наполягав на їх повернен-
ні — надто порядною і делікатною він був
людиною. Не привіз він і жодних трофеїв із
переможеної Німеччини, хоча був у Берліні
в травні 1945 року. В родині зберігається
тільки маленька філіжанка до кави, з якої
він пив за перемогу. 

А от трофейним автомобілем марки
«Мерседес» із дерев’яною підлогою вули-
цями Києва їздив. Цього автомобіля він
отримав замість того, що його реквізували
для потреб фронту на початку війни. Адже
Копиленко був одним із перших автомобі-
лістів українській столиці. Інші письменни-
ки також мали автівки, але ними опікували-
ся наймані водії, «шофери», як тоді казали,
а Олександр Іванович сам опанував цю
непросту науку. Таких водіїв, як він, було
зовсім небагато. Та й взагалі — вулицею
Леніна (нині — Б. Хмельницького), де меш-
кав письменник у славнозвісному будинку
«Роліт», удень проїздили, може, дві маши-
ни, одна з яких належала письменникові.
Певна, що якби йому судилося дожити до
наших днів, він неодмінно став би ком -
п’ютерним генієм, на відміну від онука,
Олександра Копиленка-молодшого, який
хоч і є дійсним членом Національної акаде-
мії наук та лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки, зовсім не
успадкував дідової схильності до технічно-
го прогресу.

Завершуючи цей невеликий нарис, хочу
додати, що родина Копиленків уже понад
сто років «без ґвалту й крику» зорює
непросту ниву української культури, не очі-
куючи від цього ніяких винагород чи про-
сто навіть подяки. А тим, хто скептично ста-
виться до ролі книжки, особливо дитячої,
в сучасному світі, раджу завітати до Бібліо -
теки імені О. Копиленка міста Києва і поспіл-
куватися там із маленькими читачами, які
чимало вам розкажуть, зокрема, й про
твори їхнього улюбленого письменника!

Марія КОПИЛЕНКО,
заслужена журналістка України 

Цього року ми відзначаємо 
120-літній ювілей одного

з фундаторів і класиків сучасної
української літератури Олександра

Івановича Копиленка. Вже оця перша
фраза може спричинити неабияке

заворушення у професійному
середовищі. По-перше, в ній бракує

визначення «радянський». Ще двадцять
років тому, в столітній ювілей письменника, це слово не

викликало б жодних емоцій, адже вся українська література
XX століття вважалася «радянською»

У сердечній атмосфері за філіжанкою чаю відбулася зустріч працівників Бібліотеки 
ім. Олександра Копиленка з онуками письменника. Обговорювали плани відзначення 

120-річного ювілею одного з фундаторів сучасної української літератури.
На фото: онуки письменника Олександр Любимович і Марія Любимівна Копиленки,

завідувачка бібліотеки ім. О. Копиленка Лариса Жарова та бібліотекарка Ганна Моторина

ХТО ВИ, 
ОЛЕКСАНДРЕ
КОПИЛЕНКУ?
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8 НАД ПРОЧИТАНИМ

«Українська літературна газета» (№ 10, від
28 травня 2020 року) опублікувала велику
підбірку ронделів «Травневий ронделевий
розхлюп», яку склали більше як три десятки
авторів. У ній побачив світ і рондель Ми ко -
ли Петренка, назва якого в заголовку нашої
розмови. Його також оприлюднено в Пе -
тренковій книжці «Свята марнота» (Львів. —
Сполом. — 2020 р.). «Я вас люблю, замріяні
ронделі» — це своєрідний пролог до всіх
ронделів, які поет написав:

Я вас люблю, замріяні ронделі,
Глибинну мудрість вашої душі —
Неначе благовісні міражі
На обширах життєвої пустелі.

Я вас люблю: ви мудрі і веселі,
Святі, немов капличні вітражі:
Я вас люблю, замріяні ронделі,
Глибинну мудрість вашої душі.

Химерних слів озвучені пастелі,
Тремкі, немов калина край межі:
Вам пустослів’я і олжа чужі —
Неначе сяйво в темному тунелі,
Я вас люблю, замріяні ронделі.

Любов до «замріяних ронделів», на мій
погляд, спровокована строфічною архітек-
турою твору з його канонічною консерва-
тивною версифікацією. Це по-перше. А по-
друге, вона продиктована бажанням поета
представити себе як класичного віршоскла-
дальника, здатного в «закайданені» строгі
форми вдихнути сучасну проблематику.

Схожі думки охоплюють, коли роздумуєш
про відданість поетів таким жанрам, як
сонет, октава, терцет, терцина тощо, у яких
є свої віршотворчі стандарти. Правда, є
«руй нівники» цих стандартів, котрі їх до
невпізнання змінюють. Чого тільки не ви -
робляють із канонічною формою сонета чи
вінка сонетів і вінка вінків. Експери менту -
ючи, Віктор Мельник розширює версифіка-
ційний діапазон до трильярдів сонетних
неоформ. Василь Рябий з Івано-Франків -
щини здатен створити сто вінків (828 об’єд-
наних між собою сонетів). Королівський
вінок сонетів явив Юрій Назаренко. І це не
все. Є ще окремий світ сонетярства Дмитра
Павличка з вірнопідданістю класичним умо-
вам жанру й унікальними експериментами
над ним.

З формою ронделя, схожого, як і з фор-
мою сонета, не відбувається. Чому? Хо -
четься почути відповідь від знаного експе-
риментатора сонета Віктора Мельника. Його
пояснення професійні й оригінальні. Вони
не викликають особливих заперечень.
Навпаки, спонукають до їх сприйняття. Вік -
тор Мельник вважає, «що рондель дає біль-
шу свободу авторові, оскільки він висуває
менше канонічних вимог. Він не так логізова-
ний, як сонет, не вимагає обов’язкового роз-
витку думки через зіткнення тези і анти-
тези, а це уможливлює більш ліричну, більш
мелодійну побудову ліричного сюжету. Мені
він нагадує такий музичний жанр, як фуга, у
якому повторюється той чи інший мелодій-
ний малюнок. Це дає змогу більш вільно екс-
периментувати з різними версифікаційни-
ми розмірами, відступати від п’яти- чи шес-
тистопного ямба» (З листа В. Мельника до
мене. — 30 квітня 2020 року).

Твердження, що «рондель не вимагає роз-
витку думки через зіткнення тези і анти-
тези» дещо сумнівне. Ронделі Миколи
Петренка тому й цікаві, що в них думка б’є
полум’ям саме в разі «конфлікту» тези й
антитези. 

Віктор Мельник ронделі менше славить,
ніж сонети, але утворив цикл «Зимові рон-
делі», що ввійшли до збірки поезій «Буди -
ночок з вікнами в ліс» (Луцьк, 2018). Вони
версифікаційно довершені. У них нема аби -
яких слів, щоб тільки римувались у відпо-
відних рядках. Хочу зацитувати один рон-

дель, але якось не смію вибрати з них най-
кращий. Для мене вони наче всі найкращі.
Тому відкриваю збірочку навмання, на який
гляне око, той і зацитую:

Одинокі сніжинки… Відбились від зграї?
Доблукались із неба, що вже не трима?
Не врізаються в землю з розгону сторчма —
За вікном кружеляють, у вікно зазирають.

Білі сестри й брати до далекого краю
Відлетіли — і жодної звістки нема?
Одинокі сніжинки… Відбились від зграї?
Доблукались із неба, що вже не трима?

У найближчому космосі знову зима.
Камертони тополь відбринівши стихають,
І борвій-диригент щоки хмар надима,
Бадмітонну симфонію скоро зіграє.
Одинокі сніжинки відбились від зграї.

І все ж попався не той, що мені хотілось.
Але і він виразно малюнковий і мелодійний
з лірично-драматичним сюжетом. 

Погоджуюсь з В. Мельником, що рондель
можна розглядати як жанр, з яким легко
експериментувати, утворюючи багато різ-
них комбінацій. Але це гра, як і гра в «три-
льярди сонетів».

В Україні є Асоціація поетів-ронделістів.
Здається, її існування дещо умовне, бо асо-
ціація — це об’єднання осіб, груп людей чи
організацій, між собою подібних тощо, які
спільно виконують певну роботу. Ми й
виконуємо, має повні підстави сказати
Микола Боровко — голова Асоціації поетів-
ронделістів: проводимо фестивалі поетів,
залюблених у консервативну форму віршу-
вання. Звичайно, це незле. Але фести-
валь — це свято, урочиста прослава, напри -
клад, пісні чи ще чогось.

Ще молодий Павло Тичина написав цикл
віршів «Сотворення світу», у якому вміщено
його ронделі, зокрема «Іду з роботи, я з
завода маніфестацію стрічать», про що
енциклопедичний знавець світової поезії
Ігор Качуровський писав: «Найбільш відомі
у нас ронделі П. Тичини, але високою ху -
дожньою якістю вони не відзначаються»
(див. «Строфіка». — Мюнхен, 1967).

Отож одна річ — фестивалізувати рон-
дель, інша ж — говорити про його художню
довершеність. Павло Тичина як ронделіст
не отримав високої оцінки від І. Качу ров -
ського, мабуть, тому, що не писав рондель

«Іду з ро боти я, з
завода маніфес-
тацію стрічать».

Голова Асо -
ціа ції запропо-
нував рондель у названій
підбірці:

Які красиві очі у весни!
Яка свята мелодія бажання.
Тремтить у небі березневий жайвір
Твого звучання сяйвом голосним.

Воно зове у потаємні сни —
Аж погляд сліпить пуп’янки тужаві.
Які красиві очі у весни.
Яка свята мелодія бажання…

Здійнявсь цілунків буревій рясний:
Вуста зім’яв і жаско і безжально.
Шаленства коні дико заіржали.
Рвонули — і в блаженство понесли.
Які красиві очі у весни!

Не знаю, яку оцінку виставив би за нього
І. Качуровський… 

…Повертаємось до «замріяних ронде-
лів» М. Петренка. Укладаючи їх в окрему
книжку «Свята марнота», поет хотів «відтво-
рити час у філософських, мо ральних,
етичних, загалом, духовних пробле-
мах, виразно пронизаних україн-
ською ментальністю, глибинною
етнічною пам’яттю, що вирує в сто-
літтях і в наших душах». При наймні,
так звучить його анотація до книжки.

По-моєму, зазначене в ній не роз-
чаровує, бо таки справді рефлексії
душі сучасної людської субстанції
поет намагається трансформувати в
субстанцію майбутнього часу. Тріада:
минуле-сучасне-майбутнє — це за -
сад нича основа Петренкової поетич-
ної футурології.

Тут час штабелюється, 
час крижаніє —

У вічні-довічні мерзлотні пласти:
У безмірі часу заблукана ти,
З хуги снігової печальна Маріє.

Душа закурличе — а туга розвіє,
І вже не проїхать мені, ні пройти:
Тут час штабелюється, час крижаніє —
У вічні-довічні мерзлотні пласти,

І де ти, намарно колихана мріє,
І де ви, дороги у рідні світи?
У безмірі хуги заблукана ти,
В дорозі до нашої туги, Маріє:
Тут час штабелюється, час крижаніє…

Час у Петренкових роздумах — домінан-
та, наповнена генетичним досвідом люди-
ни, або ж — метафізичний аналіз того, що
було в житті й що є тепер у ньому. Тому на
цьому тлі так красиво метафоризується
легенда про Вавилонську вежу… Долину
Тигру і Євфрату заселяли люди, які розмов-
ляли однією мовою. Родюча земля дозволя-
ла їм розкішно жити, що збудило в них гор-
диню, і їм захотілося збудувати вежу, яка б
сягала самого неба. Розгніваний Господь
(за пройняту гординю) змішав мови, щоб

будівничі небесної вежі не могли спіл-
куватися між собою. Ви -
никло непорозуміння. Вони
розсіялись по світу, і виник-
ли різні мови. Вежа зостала-
ся недобудованою.

Між терням і квітом відбу-
валось Петренкове життя.
Сьо годні він має моральне
право на риторичний підтекст,
тому й ставить запитання: «Чи
здогадається хтось із читачів,
що я все життя служив на будів-
ництві Ва вилонської вежі?» Так і
було. Його біографія промов-
ляє… Він — Ostarbeiter у німець-
кому таборі. Рідна сестра теж.
З дому їх повезли разом, а там, на
чужині, роз’єднали. Розлука із сес-
трою гнітила серце. Потім під ста-
лінським гнітом перебував у радян-
ських таборах… Суцільна життєва

драма, крізь яку йшов, а вона йшла крізь
нього. Можна до життя пристосуватись і
горя не чути, а мож на бути непідлаштован-
цем і творити свій світ і себе у цьому світі.
М. Петренко обрав цей другий шлях. Він
принциповий, намагався не двоїти душі, не
лукавити, хоч Лукавість підступно ставила
свої звабливі умови, пропонуючи певні
пільги. Та вони не для нього. Завдання із
завдань, як «умістити» себе такого чи пак —
свого ліричного героя у строгу форму рон-
дельного жанру?

Тринадцять рядків — формальна норма
і римувальна «забаганка» (АБба — абАБ —
аббаА) — це версифікаційний закон. Тільки
так, а не інакше! Хіба що модернізувати рон-
дель. Робити з ним те, що, наприклад,
виробляють із сонетом. Але Петренко —
традиційник. Його раціональною підпорою
є христологічна анафора пересотворення
містичного на реальне, отже: кращі його
ронделі наснажені біблійними мотивами.

Біблійний сюжет у цьому ронделі — це
зовнішня основа, на яку накладається кар-
тина реалій, що є твоєю внутрішньою суб-
станцією. Головну художню функцію між
ними (внутрішнім і зовнішнім) несуть сим-
волічні асоціативні зв’язки. Читацька уява у
кожного своя. Від неї й залежить, який світ
вона відкриває. Комусь властиве мислення
філософічне, а хтось інший — суворий реа-

…Я ВАС ЛЮБЛЮ,
ЗАМРІЯНІ РОНДЕЛІ…
ПРО РОНДЕЛІ МИКОЛИ ПЕТРЕНКА ТА ДЕЩО ПРО НЬОГО

Ще насниться комусь — тільки ж ви не повірите,
Наче тим колоскам, що визбирує Рут,
Наче тим козакам, що втікають з-під Крут,
Наче тим дітлахам, що втікають від Ірода.

Давню славу хоч сто раз перемірити —
Там засилля неправди, жалів і облуд:
Ще насниться комусь — тільки ж ви не повірите,
Наче тим колоскам, що визбирує Рут.

Сорок тисяч дітей — хоч кого ви ізцілите?
Поведете на лан, де насіяне жнуть?
Там ще гірше — бо голод, бо сонмище скрут,
Бо майбутній народ погибає від Ірода.
Ще насниться комусь — тільки ж ви не повірите…
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ліст і хоче помацати образи пальцями,
тобто заземлює себе на контрастність.

М. Петренко цілеспрямовано творить
сакральні ронделі з назвами «Знак воскре-
сіння», «Біля Господнього гробу», «Господи,
які ми триєдині» та їм подібні, у яких чуємо
святопоклонні звертання до Бога. Чому ж
тоді книжку іменовано «Свята марнота»?
Якийсь парадокс. Та ні!.. Відповідь у контрас-
тних, діаметрально-протилежних дискурсах,
в імперативах антитез. Єднанню «з Богом —
на хресті, чи й так от без хреста…» стоїть
перепона: «…терпіти досить!.. — …минай
епоха болю і страждань…»

Віртуальний ліричний герой роздумує,
чому Господь допустив, що в райському
саду Адам і Єва согрішили, з’ївши плід із
дерева «Пізнання добра і зла»… Отже, їх
покарав, тому й несемо свій хрест… Чому
за гріхопадіння карає не всіх? Одним при-
суджує голодомори, голокости, чорнобилі
та всілякі інші лиха, іншим, суджено все це
тільки спостерігати.

Навіщо, друже, нам душа?
Та ж Бог і знати нас не хоче!..
О, це передчуття пророче
На серці смуток залиша.

Чи справді доля нам чужа
Закодована у морок ночі?
Навіщо, друже нам душа?
Таж Бог і знати нас не хоче!..

Однак і далі: днів іржа,
Отрутна крапля мрію точе,
І хто там голову мороче,
І хто намарно нас втіша:
Навіщо, друже нам душа?

Але не сприймаймо Петренкову зухвалу
артикуляцію як знікчемніле філістерсько-
атеїстичне боговідступництво. Це його від-
чайдушна відвага відповісти на запитання,
які його гнітять, не дають супокою. За своє
95-літнє життя він навидівся всього, скошту-
вав «по чому лікоть кваші», якщо не кори-
тись чужинцеві, якщо не бути «казенним
поетом-офіціянтиком»… У ньому бунтує
протестантська крамола, де — сардонічне
ядро: «Бог знати нас не хоче!.. Україна сто-
літтями несе свого хреста, а сьогодні стікає
кров’ю, падають її діти на війні проти мос-
ковської сваволі, якою бенкетує люципер-
ська душа Путіна. Чому Господь нам шле
таку кару? Він несправедливий! Чому нас
«заковано у морок ночі?»

Контекстові цієї риторики співзвучний
сатиричний афоризм М. Куліша: «Ніч така
велика, як Росія, а Росія, як ніч». Кожного
патріотичного українця мучить темрява
російської ночі, що опустилась на нас. Але
не кожен із нас ставить запитання, чому Бог
не посилає нам світла, котре пробиває тем-
ряву ночі. Очевидно, хто не воює з Богом і
не заперечує християнської догматики —
покірний темряві ночі. Петренко «воюючи»
теж не воює. Його суперечливий наратив
мені хочеться розуміти як так звану психо-
логічну апофазію — заперечення себе
самого, тобто заперечення того, що прого-
лошую. Інакше сказавши, — це те, що: «одне
на серці тримається, а інше на устах; або
ж: «вустами тільки промовив, але в серці
сховав, щоб не согрішити».

Така Петренкова релігійна «єресь» про-
вокує роздуми про трагізм української істо-
рії та наші нинішні негаразди. Рондель
«Тичина розстріляний» теж спонукає до
аналогічних роздумів.

Ти уже розстріляний — як інші:
Як Влизько, як Курбас, як Зеров,
Як слова із найрідніших мов —
І ніхто, ніхто тебе не втішить…

Спів кларнета лиш печаль побільшить
Між лукавих смішок і обмов:

Ти уже розстріляний — як інші:
Як Влизько, як Курбас, як Зеров…

Ти іще — для них! — якийсь там віршик.
Про братерство, дружбу, про любов. 
А тобі б — про захололу кров,
Про голодну хуторянську бідність…
Тільки ж ти розстріляний — як інші…

У цьому ключі написано ронделі «Зачат -
ки небуття» — присвята М. Хвильовому, а
також присвяти М. Драй-Хмарі, Є. Плужни -
кові, О. Вишні, М. Даньку, В. Гжицькому, Ірині
Вільде, Р. Кудликові, тобто письменникам,
репресованим і переслідуваним радян-
ським режимом. Відомий поет і культуролог
Володимир Карачинцев упевнений, що
«поезія є простором бунтарства, простором
Духу і простором беззастережної реалізації
дисидентами, політв’язнями…»

«Поетові дано чути божественне, гармо-
нію сфер, грати на струнах душі… душа
виношує Слово. Світлоносить» (Слово
Просвіти. — ч. 29 (18–24 липня 2019 року).

Під ці Карачинцеві спостереження про-
ситься в полон Господньої благодаті рондель
Миколи Петренка «На Кобзареву гору». 

Я про душу, стомлену і хвору,
Про її земну останню мить:
Ось вона — ви ж бачите! — летить.
А куди? На Кобзареву гору!

Ось вона — крізь далеч неозору,
Крізь небесну зоряну блакить —
Я про душу, стомлену і хвору,
Про її земну останню мить.

Десь позаду — жах Голодомору,
І колгоспна люта ненасить —
В мить земну, останню — погостить
На осіннім святі медобору:
Я про душу стомлену і хвору.

Приходить час. Настає «земна остання
мить»… Душа людини полишає усе, що
вона бачила, що було «позаду — жах Голо -
домору…, колгоспну люту ненасить», і ду -
ша відлітає. «А куди?» До святая для неї свя-
тих — «На Кобзареву гору!»… До Бога.

Моє читацьке серце умовляє себе, що
герменевтичний наратив наведеного твору
заперечує Петренкову релігійну «єресь»,
висловлену у багатьох його ронделях.
Яскраве заперечення цього також присутнє
у його збірці поезій «Я ріс — неначе ніс до
ікони свічу» (Львів. — Сполом. — 2019). Вона
ледь не повесниця рондельної книжки
«Свята марнота». Різниця один рік. Нехай
вірші писано в тяглості розлогішого, ніж рік,
часу, але їх поет укладав у названі збірки,
дотримуючись відповідної логіки. В одному
випадку — зводить під спільний купол рон-
делі, а в іншому — єднає вірші пафосом
теми, ліричною субстанцією свого Я, що
консолідується з МИ.

Ми віруєм, ми здужаєм, ми зможем! —
Самі себе, хоч тричі перемножим…
Ми світлі, ми несхитні, ми затяті —
З Господнім Сином разом розіп’яті.

Бадьорий життєствердний імператив
огортає душу: Україні та українцям прире-
чено століттями перебувати під тягарем
неволі та всілякої наруги, бо їм суджена
доля розіп’ятого Спасителя.

Контрасти світів — крила, на яких трима-
ється не лише рондельна, а й уся Петрен -
кова поезія. Добро і зло, любов і ненависть,
життя і смерть, вогонь і чад тощо — вічні,
старі, як світ антитези. Рух часу наповнює їх
(тобто ці антитези) свіжою проблематикою.
Міркувати сьогодні над тим, що нам боліло
вчора — не тільки бачити нові виклики
часу, а й розуміти іманентну суть їх появи.
М. Петренко доволі зіркий спостерігач і
вдумливий аналітик. Він аналізує себе: «ще

вчора поривався супроти вітру, супроти
бурі, щоб із розхристаними грудьми; супро-
ти течії плисти поривався… А сьогодні
сиджу та й мізкую, що не так зле плисти за
течією… Доки знову не заграють у грудях
молодечі сили, не покличуть зворохоблено-
го — випробувати себе супроти течії, суп-
роти вітру, супроти бурі, супроти життє-
вого ладу, власне: державного ладу. Бо з ним
однією течією до правди не допливеш».

Оце така Петренкова сповідь у субстанції
метафізичних підтекстів. Його поетична
метафізика привертає увагу багатьох крити-
ків. Іван Дзюба у листі до поета писав: «До -
рогий Миколо Євгеновичу: Ти все життя був
при чесному хлібі, а твоя поезія — Поезія
Доброти! Хоч у мене на горлі не один борго-
вий зашморг, але сподіваюся видерти трохи
часу як не в Хроноса, то в Сатурна — і щось
написати. Це — потреба» (19.02.2010).

М. Петренко — автор понад ста книг. Це
поезія, проза, гумор, сценарії, пісні, публі-
цистика, твори для дітей… Уся його твор-
чість якась магнетична. Кличе до розмови.
Провокує полеміку, гарячу дискусію, під час
якої він інколи, як сірник, спалахує. Часті -
ше — Боже ягнятко, але з дотепним усмі-
хом. Він уміє підкинути читачеві щось таке
несподіване, чого і сам не чекав. Наприк -
лад, йому написалась книга терцеток —
жанру, якого досі не було. Отже, в М. Пе -
трен ка — патент на винахід.

Країна радощів — чи, Боже, є така?
Хтось зустрічав, а інший — ні, не бачив.
Країна радощів — то мріє, то зника:

Невидимим числом Творець її позначив.
Країна Радощів — та ось же, далебі!
Країна дивних марев і потаємних значень.

І не плекай жалю, і не корись журбі —
Хай віра в дивину в душі твоїй не гасне!
Країна Радощів — вона в тобі, в тобі!

Але ж — яка ясна! Але ж — яка прекрасна!

Зваблива архітектоніка. Три строфи з
обов’язковою схемою римування і десятий
рядок — кінцева «кода». Що ж, експертиза
за теоретиками версифікації. 

Майже post scriptum: Я нічого не сказав
про Петренка-публіциста, тото хай він
висловиться сам:

«Довгі століття варшавського рабства,
довгі сторіччя татарської неволі, довгі
сторіччя московського кріпацтва — вони ж
пропалили наші душі дощенту. То вичав-
люймо з них рабів, оновлюймося: душі — то
такі субстанції, що здатні до оновлення, до
воскресіння, до буяння — після довгих посух
і вимерзання.

Вичавлені нами раби безпорадно озира-
лися довкіл: що ж тепер має статися з
ними, вичавленими? Куди подітися, непот-
рібним — у суспільстві вільному та право-
вому, демократичному аж до президенства.

Штовхаються вони сюди-туди, вчораш-
ні раби та рабині, вже визирають і за межі
оновленої — наче б оновленої — України: чи
не знайдеться для них якогось місця бодай
на галері чи гаремі?

А ми тут торжествуємо!
А ми тут салютуємо самі собі: як же,

повичавлювали із себе рабів, тепер ми он
такі вільні та суверенні, хоча й обдерті та
пограбовані!

А ті, що закликали нас до вичавлення?
Оті пишномовні, глаголячі з високих три-
бун незчисленних мітингів, форумів, зібрань
і злетів?

О, тим аж геть не найгірше: їхні вогняні
заклики щедро оплатилися. Вони — при гро-
шах, при посадах, вони — в палацах та зам-
ках — майже що як колишні рабовласники».

Тарас САЛИГА, 
професор

ІМЕНА І ДАТИ

У 2020 році світова
літературна спіль-
нота відзначає
100–річчя від дня
народження од ного
з найвизначніших
поетів ХХ ст. Пауля
Целана. Про по нуємо
читачам есей Олек -
сандра Ко рот ка, при-
свячений творчості вели-
кого поета в українському
перекладі Ольги Ільчук.

Код вічності
Целана

Поїдений зморшками доріг нічний розпач,
і фуги Баха, і «Фуга смерті» живуть на різних
полюсах молитовних віршів.

Німецькі дороги рядків, підрядники неза-
гойних ран, змінювали міста — і Чернівці,
і Бухарест, і Відень, і ось уже Париж, і на пери-
ні хмари, що віддзеркалюються у воді, твій
силует пливе Сеною за небосхил, щоб повер-
нутися дощами невиплаканих сліз. Чорніше
чорного світанку молоко тобою випито до дна.

Які долі спільні з німецьким корінням
слів — твоя і катів обабіч мерехтливого Пек -
ла. Вони нас навчали з арійською педантичніс-
тю рити могили в небесах — яка тремтлива
турбота! — щоб не було там тісно нам. На па -
льцях наглядачів — твої очі, вони носили їх, як
персні, сентиментально зачаровуючи смерть.

Сад твого захвату жив від весни любові до
нового цвітіння, ти думав, це захистить, вря-
тує від гетто спогадів, але немає ліків протиі-
люзій, і пам’ять уже, як той шукач, бере твій
слід, просувається крок за кроком.

Твої слова — «пісня пісень» вічного ви -
гнання, псалми Давида в них палають із такою
відчайдушною, гучною силою, що плавиться
пісок пустелі, котра пізнала Мойсея, коли
виводив юдеїв із рабства духовного у Єгипті в
Ерец-Ісраель, де молоко і мед течуть.

І попелясте волосся прекрасної Суламіф —
лише зліпок, відгомін, з’єднувальні нитки
твоїх рядків із руками матерів, які до грудей
притиснули своїх дітей. Вони обіймами ряту-
вали їх із камер газових і струмочком диму
безтілесного вели на небо під пильною увагою
твоїх намовлених сліз.

Ти ніч передбачив, і життя твоє, як стеарин,
стікало на прозовий час і зупиняло серцебиття
ще не прожитих подій.

Та біль зростав у твоїх зіницях, розшарову-
вався, множився і відбивався в горнилі захо-
ду, не залишаючи місця Б-жественній душі не
лише у твоїх грудях, а й навіть на землі, і Він
забрав, вернув її Собі, як належить.

Я знаю: там тобі сьогодні живеться, диха-
ється легко, так завершилося сходження, твоя
земна алія до Престолу Слави, а життя мину-
ле — лише хвилина, миттєвість, піщинка у
пісочному годиннику буття.

З ким можна генія порівняти?
З таким самим генієм, як ти. Ви споріднені

душі — ти і Кафка. Себе змінити ви були не в
змозі, та світ змінили назавжди, він після вас
не просто став іншим, ви відтяли голову його
гордині й словам дали інакший, загадковий
сенс. І у вашій недомовленості стільки таїн,
що можна будувати тишу й зводити мости з
майбутнього в піднебесся.

Є щастя жити небуденно під заступниц-
твом твоїх поезій, що ведуть у світ вічності за
гранню неживого, де життя і крила віднахо-
дить, і блаженство.

Я бачу маму — твою, свою, і світ у мені
стає інакшим, тепліше вчувається, тепліше
бачиться, і ночі-втікачі насолоджуються сві-
танками з росою, що дзвенить під молодим
пломенистим сонцем.



Клавка пирснула сміхом і відразу ж
закашлялася, щоб замаскувати його,
а потім по-діловому вибачилась:

— Пардон. Це ненавмисне! — і потерла
подушечкою вказівного пальця стіл, ховаю-
чи погляд від начальства.

«От халепа!» — тільки й подумала.
На засіданні редакційної ради видавниц-

тва якраз обговорювали подання до секре-
таріату ЦК ЛКСМУ, в якому пропонувався
тематичний план на наступний, 1969 рік.
Уза галі-то Клавка могла розслабитись як
мінімум на пів години: поки балакатимуть
про книжкові пропозиції інших редакцій (за
ієрархією спершу йшла суспільно-політична
література, потім — література для піоне-
рів, далі — «Прохоровська парафія», як
називала свою редакцію літератури для
стар шокласників Єлизавета Петрівна, по -
тім — поезія і проза молодих і аж тоді —
Клав чина), можна було трохи відірватися і
помріяти про щось приємне. 

За стільки років роботи редактором вона
може собі дозволити не слухати, як ялозять-
ся в стилі партійних зборів ювілейні видан-

ня до 100-річчя з дня народження В.І. Ле -
ніна, ювілейні видання до 50-річчя ЛКСМУ,
бібліотечка комсомольського активіста, біб-
ліотечка молодого марксиста, книжки про
радянський патріотизм і дружбу народів,
про естетичне і моральне виховання моло-
ді… Нехай у цьому бабраються молодше
покоління редакторів (Клавка своє вже від-
тарабанила) і начальство (йому належить за
функціональними обов’язками). 

Хоча треба віддати належне — зараз у
видавництві «Молодь» було не нудно: го -
лов ний редактор Гримич і директор Чай -
ковський підібрали «зірковий» склад колек-
тиву: Григір Тютюнник, Віктор Близ нець,
Сергій Плачинда, Юрій Бадзьо, Петро За -
сенко. А гвардія редакторів-зубрів! Ніна
Тищенко, Ольга Лєнік, Володимир Біленко!
В цьому колективі, та ще й із друзями —
Прохоровою і Баратинським — Клавка
почувалася дуже комфортно. 

А наради не любила. От і зараз вона не
слухала, а планувала, як усього за тиждень
поїде на дачу і, поки трудящі вигукувати-
муть на демонстрації на Хрещатику «Мир-

труд-май», матиме особистий «мир-труд-
май» на своєму клаптику землі, можливо, на
єдиному приватному клаптику її особистого
щастя…

Клавка навчилась не соромитися свого
міщанства, головного ворога соціалізму,
який, відібравши у людей приватну влас-
ність, дав їм ефемерне відчуття колективної
відповідальності.

Вона безмежно любила свій дачний
клаптик: шматок сосново-дубового лісу,
маленький, але обладнаний усіма зручнос-
тями будиночок і квітничок розміром у три
сотки. Рай. Єдиним — і чи е найбільшим —
конкурентом цьому ірпінському раю була
книжка. Хоча ні, які вони конкуренти? Дач -
ний клаптик — це її маленьке задзеркалля,
а книжка — це стиль життя… 

Вона вважала, що їй пощастило працюва-
ти у видавництві, якби ж не ці довгі наради,
вся ця редакційна суєта суєт і мишача метуш-
ня при обговоренні «служанки», як називає
пропагандистську літературу Прохорова.
Все це часом доходило до абсурду.

От і зараз, мріючи про свій дачний клап-
тик, вона вихопила з обговорення одну
фразу, яка її так розсмішила, що вона не
стрималась і пирхнула. Вона випадково
почула крізь свої тюльпанно-трояндово-
матіолові мрії, що автором книги «Бацила
неофашизму» про боротьбу прогресивної
молоді Західної Німеччини проти реван-
шизму є працівник селекційної станції села
Миронівка Київської області, який «шість
місяців перебував у ФРН». Клавка уявила
собі миронівського червонощокого агроно-
ма, який пів року сидить у капіталістичній
країні, — це ще спробуй туди потрапити! —
і, замість селекційного впровадження ми -
ронівського сорту пшениці на ворожих по -
лях (саме тому, очевидно, було таким дов -
гим його відрядження: селекціонування —
справа тривала), збирає інформацію про
німецький реваншизм.

При попередньому керівництві Клавка
за свій сміх отримала б доброго прочухана,
дарма, що номенклатурна дружина! Але
Віль Гримич — невиправний ліберал й ідеа-
ліст — лише підморгнув їй, а директор
Чайковський удав, що нічого не почув.

Два останні роки життя «Молоді» нагаду-
вало таку собі гойдалку з солідною маятни-

ковою амплітудою — від майже хлоп’ячої
відчайдушності і нахабства у творенні «літе-
ратури нового ґатунку» — до суворих,
у кращих традиціях попередньої епохи,
розбором у секретаріаті ЦК ЛКСМУ. За часів
Чайковського і Гримича у «Молоді» багато
чого змінилося: атмосфера, стиль управлін-
ня, видавничий репертуар. Більшу частину
портфелю, як і раніше, займала «служанка»,
а як же інакше? Видавництво «Молодь» для
того й створювалося, щоб реалізовувати
досить прагматичну мету: обслуговувати
український комсомол. Разом із тим основ-
ний редакційний акцент непомітно пере-
йшов з функції «обслуговування» на фун-
кцію суто літературну: головна та інші літе-
ратурні редакції намагалися наповнити свої
портфелі літературою молодих і трохи посу-
нути з місця пихату тітку — піонерську і
комсомольську літературу, яка з виглядом
хазяйки розклала свої торби на спільному
видавничому прилавку. 

Рукописів, що доймали своєю соцреаліс-
тичною мертвотною занудністю і схоласти-
кою, помітно поменшало. «Кому ж, як не
видавництву „Молодь”, підтримувати літера-
турну молодь!» — любив казати Гримич.

Останні кілька років їх охопила така собі
редакційна гарячка: з майже хворобливою
пристрастю вони «вибивали» в ЦК нові
книжкові серії, дозволи на розширення
асортименту вже наявних; збільшувалася
кількість «метеликів», тобто перших книжок
молодих авторів, створювались альманахи.
І якось непомітно у видавничому портфелі
з’явилася, говорячи словами Прохорової,
дуже неоднозначна література. З одного
боку, вона була досить традиційною, не у
сенсі традицій соцреалізму, а у сенсі україн-
ської літературної «патріархальної» спадщи-
ни: спокійно-розповідною, заколисуюче-
етнографічною, часом навіть статичною, —
однак щось у ній було небезпечне… Ні, не
так. Назагал вона була цілком безпечною,
але час від часу з неї вискакували (причому
не можна було передбачити, коли саме це
станеться) якісь дивні новаторсько-стиліс-
тичні бульбашки. На них можна було б не
зважати, якби не знати, що вони означають
початок процесу бродіння. І хто, як не го лов -
на редакція, — тобто головний редактор
Гримич і два його заступники — Близ нець

Марина ГРИМИЧ 

Київ, 1968 рік, кінець «відлиги». Юра — студент-фізик, успішний
комсомольський ватажок, перспективний науковець-
початківець — потрапляє в лещата непростих обставин і в пекло
власних сумнівів: йому потрібно зробити моральний вибір, а він
відчуває, що не готовий до цього. Адже його життя є своєрідним
буфером поміж двома світами, — з одного боку, світом «золотої
молоді», дітей секретарів ЦК КПУ, ЦК ЛКСМУ, КДБ, а з іншого, —
світом його мами Клавки, яка є однією з тих безіменних і
негероїчних представників української інтелігенції, що тримають
на своїх плечах могутній тил для шістдесятництва.
Роман «Юра» є сиквелом, тобто продовженням роману
«Клавка» (2019).

У 2019-му вийшла «Клавка» — істо-
ричний роман Марини Гримич про
українських письменників 1947 ро -

ку. На тлі драматичних подій епохи Клав -
ка — 26-річна секретарка Спілки пи -
сьменників Украї ни — закохала в себе
одразу двох чоловіків: партійного функціо-
нера Бакланова (забезпеченого, але нудно-
го) і молодого письменника Баратин -

ського (бідного, але гарного). Роман був
вдалий, цікавий, і відразу ж став якщо не
бестселером, то, принаймні, подією.

Почувши, що у «Клавки» з’явилося про-
довження, я був впевнений, що дія знов
відбуватиметься наприкінці 1940-х. Уявіть
читацьке здивування, коли навесні 2020-го

було оголошено: сіквел розповідає про
1968 рік, а у Клавки з’явився син Юра.

— Звідки взявся Юра? — здивувалися
читачі, адже Клавка була незайманою і
хронічно відмовляла всім чоловікам. —

Містика!
Та виявилося, що поміж двома рома-

нами Клавка встигла не тільки втратити
цноту, а й вийти заміж. «За Бакланова
чи за Баратинського?» — питали розгуб-
лені читачі. Та Марина Гримич лише
мовчки посміхалася: мовляв, чекайте на
публікацію «Юри». І от 1 липня «Юра»
таки з’явився в продажу. Отже, таємни-
цю Юриного походження розгадано!

На відміну від «Клавки», головні герої
«Юри» — не літератори, а радше зовсім
«нелітературні» діти української радян-
ської номенклатури. До того ж не пиха-
ті мажори, а цілком собі розумні при-
ємні молоді люди. Вірять у добро і
справедливість, вчаться у вишах, обра-
ли улюблені фахи: фізик, філософ, істо-
рик і оперна співачка. Світ здається

надійним, гарним і стабільним. Та от
раптом десь на задньому плані з’являють-
ся дисиденти та Празька весна. Як на це
реагувати? Сама ж Клавка все більше
нагадує Олену з «Сестер Річинських»
Ірини Вільде: жінка вийшла заміж без
великого кохання, жила собі рутинним
сімейним життям і лише за сорок почи-
нає дослуховуватися до своїх почуттів.

Розповісти історію так, 
щоб було цікаво

«Юра» — це насамперед історичний
роман. Отже, головна його функція —
розповісти читачам про нашу історію.
Тому історичні деталі тут важливіші і за
сюжет, і за долі персонажів. Прак тично
кожна дія й кожна сцена — це ще одна
нагода розповісти про шістдесяті роки.
Герої слухають музику? Нагода розповіс-
ти про тодішні пісні. Герої збираються до
ресторану? На года розповісти про тодішні
київські ресторани. Та подекуди герої за -
хо дять до річки просто щоб скупатися, а
не щоб розповісти про річку, а цілуються
просто заради поцілунку.

Взагалі ж, перед нами постійна прогу-
лянка тодішнім Києвом — різні його
райони, трамваї, вулиці, будівлі. Усе це —
як живе. Персонажі роману — теж як
живі та ще й привабливі. Харизматич -
ними є навіть антигерої, на кшталт підло-
го парторга.

Ще одна «Атлантида»
Роман «Клавка» нагадав нам про цілу

Атлантиду української літератури кінця
1940-х років — сотні авторів і творів, про
які тепер знають хіба що фахівці.

Ну добре, «Собор» Олеся Гончара па -
м’ятають дотепер. А десятки інших рома-
нів та оповідань? У «Юрі» редактори видав-
ництва «Мо лодь» героїчно борються за те,
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«ЮРА», син «КЛАВКИ»
ІСТОРИЧНИЙ РОМАН ГРИМИЧ 
ПРО УКРАЇНСЬКИЙ КИЇВ 1968 РОКУ

Україномовні студенти,
україномовні партійці, україномовні
літературні редактори, фізики,
лірики, дисиденти, ґебісти — і все це
в атмосфері 1960-х років. Романтика,
прогрес, надія на краще життя —
і поступове «закручування гайок»
радянською системою. Молодість,
кохання, зради, пісні «Бітлз»
і український джаз. Ірпінь. Київ, Київ
і ще раз Київ 

ЮРА
Уривок з роману



і Гужва, — мали виловлювати ті бульбашки,
а вони навпаки, їх роздмухували, внаслідок
чого «головний читач» — Головліт (Го -
ловне управління військових таємниць),
виловивши їх, добряче «давав прикурити»
і головній редакції, і завредакцій, і всім
редакторам. 

Що являла собою бульбашка? Це могло
бути одне словечко, одна фраза, один
пасаж у великому, цілком безпечному тек-
сті, але вони, ті бульбашки, майже підсвідо-
мо проникали у мозок читача і збурювали в
ньому не завжди бажані процеси.

От і хиталася та гойдалка від майже
дитячого захоплення «А от ми зараз вида-
мо цей шикарний текст!» до (після розбі-
рок з Головлітом і Секретаріатом ЦК
ЛКСМУ) щирого, а часом удавано щирого
обурення: «І як ми могли пропустити цей
текст у друк?»

Клавка розуміла, що така гойдалка — це
особливість 1960-х, періоду відлиги. Те саме
відбувається зараз в інтелігентському сере-
довищі всієї країни. 

Он місяць тому генерал Боровий, випив-
ши півпляшки коньяку, обурювався з усім
генеральсько-кадебістським пафосом че -
рез те, що в Москві нарікають на Шелеста,
мовляв, той розвів ліберальщину на «своїх»
теренах «своєї» Радянської України. А у них
же там, тобто в столиці, — теж рильце в
пушку! Взяти хоча б той гнилий журнальчик
«Проблемы мира и социализма» — орган
комуністичних і соціалістичних партій світу:
його редакція засіла не де-небудь, а в «зла-
тій Празі», і вони ще сміють називати себе в
кулуарах «золотою еміграцією без емігра-
ції»! Керував тим журнальчиком донедавна
академік Алєксєй Румянцев — типчик «собі
на умі». У часи Сталіна він очолював відділ
науки ЦК ВКП(б) саме тоді, коли той її гро-
мив [хто кого громив?]! А зараз став таким
безстрашним і самовпевненим! З такою собі
ліберальною буржуазинкою! За його керів-
ництва «золотим журнальчиком» співробіт-
ники навіть не напружувались, щоб ходити
на роботу в редакцію! Розвів там «румян-
цевскую дєрєвню!», вирощуючи бацили
буржуазної думки! А після Праги він ще й
став головним редактором «Правди»!
Головного друкованого органу ЦК КПРС!
І хто тільки додумався його призначити? На

щастя, ненадовго. Офіційна версія: його
зняли за статтю в тій же «Правді» під назвою
«Партія і інтелігенція». А насправді у нього
в сейфі — прямісінько в серці столиці, в
кабінеті головного редактора головного
друкованого органу країни! — зберігався
заборонений рукопис роману Солженіцина
«В круге первом». Скандал був жахливий,
який ледь вдалося локалізувати всередині
«своїх», бо хто його знає, що сталося б, якби
ця інформація просочилася назовні!..

Боровий перехилив іще один стопарик. 
— Особливо багато таких небезпечних

порожнин розвелося у вашій літературній
сфері, — кинув він камінчик у її, Клавчин,
город. — Надто багато! Ми просто вже не
справляємося. Узяти хоча б вашого Дзюбу з
його «Інтернаціоналізмом чи русифікаці-
єю?». От що було нам з ним робити? Ув’яз -
нити — це зробити його кумиром для
національно орієнтованих інтелігентів, під-
вищити його суспільний престиж як у себе,
так і закордоном. Чесно кажучи, він потра-
пив у вашу «Молодь» на роботу з нашої сан-
кції: так зручніше було за ним стежити про-
тягом восьмигодинного робочого дня. Було
там кому. Це ж простіше, ніж бігати за ним,
безробітним, по Києву. Але після оцієї його
витівки — не лишати ж його на роботі. Нас
би обов’язково пхнули, як кошенят, мордою
в насцяту калюжу: ви ще й комсомольськи-
ми грішми його підгодовуєте?! А викинути
його з роботи — ускладнити стеження.
З двох лих ми вибрали менше — арештува-
ли. Щоправда, ненадовго.

Клавка добре пам’ятала ті «історичні»
партійні розширені збори, де ухвалили
звер нення співробітників до ЦК комсомо-
лу — звільнити Дзюбу з роботи, оскільки
«колектив видавництва вважає неможли-
вим працювати з людиною, що сповідує
ворожі радянській владі погляди».

Це було ще до Чайковського, до Грими -
ча, до Баратинського, до Бадзя.

На зборах відзначилися Шкребтій, Лілик,
Мухін, Шаров. «Герої» дня!

От Мухін, наприклад. Редактор відділу
реклами. «Рідактор!» — так його називала
Прохорова. Минулого тижня якраз вибух-
нув скандал навколо нього: готуючи до
видання листівку «"Молодь" комсомоль-
ському активістові в 1968 році»; він припус-

тився у тексті вісьмох граматичних і стиліс-
тичних помилок. Довелося робити повтор-
ний набір і друк листівки. А це потягло за
собою матеріальні збитки. Чайковський
своїм наказом утримав з його заробітної
платні третину місячного заробітку. Ох, що
це було! Мухін крутився, як муха в окропі!
Такими Мухіними і Шаровими з партійними
квитками в кишені і функціями «дятлів» були
нафаршировані всі установи, без них —
ніяк. Власне, на таких, як Шаров, у редакції
ніхто й не ображався. Підсмію валися — так.
Береглися — так. Зневажали — так. Але щоб
якось через це переживати — то ні. Робота
в них така. Але коли таке саме робили пись-
менники, колеги… 

Боровий свого часу попередив Клавку,
щоб була обережною, і назвав їй кілька імен
цих «членів СПУ». Клавка при нагоді переда-
ла їх Вілю Гримичу, бо хотіла, щоб він обач-
ніше висловлювався у вузькому колі. Але
Гримич і обережність — речі несумісні. Він
сам так і лізе на рожен, так і наривається на
неприємності… І підібрав у штат собі подіб-
них — Гужву, Засенка, Близнеця, Баратин -
ського…

…Клавка відірвалася від своїх думок, від-
чувши, що градус обговорення на нараді
піднявся. Що таке? Що вона пропустила? 

А-а-а! Розпинають редакцію «першої
книжки» — за те, що вона не врахувала
зауваження Головліту! Ого, тепер з них усіх
знімуть всю (всю?!) зарплату! Нечувано!
Напевно, щось серйозне вони там накоїли з
альманахом «Вітрила» і збірочкою перших
віршів «Арфи»! А хто винен? Можна й не
сумніватися: Засенко! 

Клавка роззирнулася навколо: чи запи-
тає хтось із редакторів Гримича і Чайков -
ського, які саме зауваження Головліту не
врахував Засенко? Колеги так само були
заінтриговані, але ніхто не наважився по -
ставити запитання. А начальство мовчало.
«Ну, нічого, читати вміємо, зараз закінчить-
ся нарада — і всі кинемося шукати альма-
нах!» Для редакторів це своєрідне профе-
сійне детективне розслідування.

Узагалі зняти частину зарплати чи пре-
мію — це була для видавництва не новина.
Он із Мухіна зняли за профнепридатність,
а з інших — за допущені ідеологічні помил-
ки. Це траплялося тоді, коли доводилось

передруковувати тиражі. Як правило, ви -
трати розподіляли між «винуватцями» і ви -
давництвом, яке знаходило способи списа-
ти додаткові витрати.

Наприклад, на початку року у журналі
«Дніпро» розгорівся скандал: було дано
розпорядження зняти кіноповість Івана
Драча «Числа». А як це практично зробити,
якщо журнал уже надрукований? Це озна-
чало: взяти в руки кожен примірник, виріза-
ти відповідні сторінки і вклеїти нові. От і
довелося передруковувати другий і третій
облікові аркуші журналу, що, своєю чергою,
призвело до понаднормативних витрат.

Проколи останнім часом почастішали.
З винуватців вираховували третину, макси-
мум половину зарплати, знімали премію,
прогресивку. Але щоб відібрати всю зарпла-
ту? Це немислимо! І що він там такого наро-
бив, той Засенко?

Так уже повелося у видавничо-літератур-
ній сфері, що у кожній редакції був не лише
свій інформатор, а й своя людина-мішень,
на яку спрямовувалася критика начальства,
на яку «вішали всіх собак», але яка сприйма-
ла це все якщо не з філософським спокоєм,
то з якоюсь мазохістською насолодою. В її
рідній редакції «хлопчиком для побиття»
був Баратинський, а от у редакції поезії —
Засенко. Взагалі, на Клавчиній пам’яті, йому
чи не найбільше у видавництві перепадало,
якщо судити з кількості доган. Клавка ніяк
не могла взяти втямки: він це робив навмис-
не чи так «історично складалося»? 

Петро Засенко постійно потрапляв у
неоднозначні ситуації. Ну, по-перше, як най-
кращий друг Григора Тютюнника, він УЖЕ
був «під прицілом». А по-друге, його витівки
постійно випливали на поверхню видавни-
чого, і без того бурхливого, моря. Минулого
року Гримич умовив завідувачку планового
відділу порушити затверджений план, вилу-
чивши з нього «неходовий» продукт —
довідник з рибальства, і замість нього вида-
ти збірку Василя Симоненка нечуваним як
для поетичної книжки накладом — 20 тисяч
примірників! От викликають Гримича в ЦК
партії (навіть не у «рідне» ЦК комсомолу).
Він приготувався до того, що його сварити-
муть за самовільний тираж. 
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щоб допустити до друку «вільнодумні»
твори. Для того вони вдаються до хитро-
щів, намагаються обійти цензуру, постій-
но ризикують втратити посаду, роботу,
зар платню. Та де тепер ці твори, за які
вони так билися? Чи пам'ятають їх?
А почитаєш «Юру» — і хо четься пошука-
ти, наприклад, «Березне вий сік» Івана
Чендея, щоб дізнатися нарешті, що ж там
такого «крамольного».

Ну, а хто б зараз пригадав оперу «За -
грава» про довоєнний Львів? А поза тим
виходить, що якби ту оперу модернізувати,
то її можна б поставити й зараз.

«Закинутий бліндаж» 
та «особиста» історія

Опис видавництва «Молодь», де працює
Клавка, залишає дивне враження. Так
кипить активне життя, точиться боротьба
за добрих українських авторів, триває
пасивний супротив радянській цензурі.
Але все це минулося — і та боротьба, і
тодішні проблеми. Почуваєшся наче на
руїнах закинутого бліндажа в степу, який
колись бачив великі битви, та потім заріс
травою. А Марина Гримич — наче краєз-
навець, який проклав до того бліндажа сте-
жинку і хоче зробити там музей.

Це й не дивно, адже для авторки ця істо-
рія дуже особиста: у тому літературному
«бліндажі» бився її тато. Віль Гримич,
головний редактор видавництва «Молодь»

(1965-1969), також є одним із персонажів
«Юри»: хоч він і не бере участі в активній
дії роману, а все ж його постійно згадують
інші герої. З’являється в книзі й мама пись-
менниці, Галина — щоправда, в епізодич-
ній сцені. Згадується й сама «маленька
Маринка», якій було тоді вісім років.

Марина Гримич добре знає письмен-
ницько-редакторський побут тих часів: для
неї це — дитячі спогади. У яких квартирах
жили ці люди, яку музику слухали, як
виглядав Будинок творчості в Ірпені. Для
Марини всі ці літератори — не абстрактні
імена на обкладинках, а реальні живі лю -
ди. Наприклад, Микола Лукаш (який пере-
клав українською «Декамерон») — це
насамперед добрий «дядечка в круглих
окулярах», який розповідав їй, маленькій,
про пташині гнізда та про «Мадонну біля
сходів» Мікеланджело.

Взагалі ж, світ роману — це світ дитин-
ства авторки. «Юрин» Київ — це й Київ
Ма рини Гримич, романтичне місто-сад.

Свій проти свого
Усі головні герої роману — етнічні укра-

їнці, хоча подекуди вже русифіковані. Біль -
шість другорядних персонажів — також.
Маємо двох україномовних секретарів ЦК
КПУ з не менш україномовними дружина-
ми й дітьми, україномовних письменників
та редакторів, україномовних викладачів
та студентів. Навіть вщент російськомов-

ний генерал КДБ, фанат пісні «С чего начи-
нается Родина», виявляється українцем з
Сибіру («Моя ридна мова, между прочим,
укрАинська»).

От і виходить, що колонізацією України
займаються не «зайди-чужинці», а наші
таки українці. Україномовні комуністи
засуджують «націоналізм» україномовних
письменників, калічачи й забороняючи
навіть зовсім невинні твори. Русифікова -
ний українець-ґебіст бореться проти укра-
їнських дисидентів. Шелест — «господар»
радянської України — активно придушує
Празьку весну, та може водночас зачитува-
тись «Інтернаціоналізмом чи русифікаці-
єю» Івана Дзюби й тиснути на автора.

У дитинстві я здивувався, дізнавшись,
що французькі війська в африканських
колоніях складалися здебільшого з місце-
вих африканців. Десь так було й в Україні.
Усі ці люди — хоч україномовні, хоч зруси-
фіковані, від міліціонера до Шелеста —
були частиною системи, яка вишукувала
«антирадянщину» в будь-якому творі, на -
пи саному українською. Нашим письмен-
никам не до зволяли багато з того, за що
хвалили їхніх російських колег. Москва
заохочувала ро сійських шістдесятників: їх
друкували, за про шували на телебачення,
ними пишалися. Українським шістдесят-
никам псували жит тя потрійною цензу-
рою. Траплялося, що українських пись-
менників перекладали російською і вида-

вали в Москві, тоді як україномовні оригі-
нали затримували або й взагалі не пуска-
ли до друку. Гарні твори, видані росій-
ською, додавали ореолу російськомовній
культурі (навіть коли були перекладами з
української).

Виходило, що україномовну культуру
наполегливо «били по ногах», а найталано-
витіших митців видавали російською в
центрі Імперії.

У «Юрі» добре наголошено на цих ас -
пектах.

Що робитимуть 
Клавчині онуки?

Видно, що книжка писалася швидко,
тому жодну сюжетну лінію не доведено до
кінця. Та поза тим, історія цікава, персона-
жі цікаві, фактаж цікавий — а що ще треба
для історичного роману?

Є також підозра, що на «Юрі» Клавчина
сага не закінчиться. Цілком можливо, що
за рік чи два матимемо роман ще й про
1980-ті роки. Це було б вельми цікаво:
Марині Гримич є що розповісти, адже саме
в ці роки вона писала дисертацію в Ін -
ституті мистецтвознавства, фольклору та
етнографії ім. Рильського — і напевно
бачила багато цікавих сюжетів.

Будемо сподіватися на продовження!

Євген Лакінський
tеxty.org.ua

(Продовження на c. 12)



Аж ні! Виявляється, ВОНИ «дуже чекали
на цю збірочку», бо там мав бути Симо -
ненків вірш «Ні, не вмерла Україна!», який
«дає гідну відсіч націоналістам, котрі спеку-
люють на імені Симоненка». Гримич зробив
великі очі: він і не знав про існування такого
вірша! А хто ж редактор? Ну, канєшно! Хто
міг би бути редактором, як не Петро Пе -
трович Засенко!..

Хто знає весь виворіт, то все зрозуміє:
адже саме Симоненко у 1956-му, друкую-
чись в університетській багатотиражці «За
радянські кадри» запропонував другокур-
снику Засенкові надрукувати його «Вже
бузок синьоокий у сквері відцвів, відцвіли
на бульварах каштани. Знов мене дожида-
ють простори полів — дід Олесь в курені на
баштані…».

— Клавдіє Дмитрівно, я до
вас звертаюся! — почула вона
крізь задуму голос головного
редактора Гримича.

— Ой, вибачте, Вілю Григо -
ровичу, — схаменулася. — Що у
нас? У нас все за планом! Ми
врахували критику на нашу
адресу, яка прозвучала з боку
секретаріату ЦК минулого року,
і скомпонували наш портфель-
чик так, щоб туди потрапили
різноманітні за тематикою тво -
ри. Так звана сільська проза в
наступному році вже не «зашка-
люватиме». Вона в нас пред-
ставлена лише двома романа-
ми. А так — героями наших книг
є і молоді науковці — дві книж-
ки, один твір на заводсько-
робітничу тематику, кілька тво-
рів про студентську молодь,
сільських комсомольців. Пред -
ставлені в нас і молоді моряки, є
один твір, написаний інжене-
ром Дунайської флотилії… як
же його там звати…

«Якою огидненькою мовою
ти заговорила, Клавдіє Дмитрів -
но! — озвався її Гунька, внутрішній редак-
тор. — Інших критикуєш за штампи, а
сама…»

— А що в нас із «Життям славетних»? —
перебив її Гримич. Він мав свій інтерес до
цієї серії, адже це було його «дитя». І те, що
в ній робиться, він знав краще за Клавку,
оскільки особисто займався автурою, пере-
говорами, заявками, текстами. Навіщо ж він
питає? 

Якщо чесно, «Життя славетних» — це бу -
ла дражлива тема, яку Клавка не хотіла зачі-
пати: стільки проблем цього року ви никло
навколо «Неопалимої купини»! Го ловліт,
секретаріат ЦК, впертий Плачинда, який не
йде на поступки, знову Головліт, а тут на
голові сидить Гримич: «Давайте, Клавдіє
Дмитрівно, не зволікайте! Зараз най кращий
момент! Бо якщо не зараз — нам її не вида-
ти!» Слава богу, книжка вже в друці.

Клавка уважно подивилася на Гримича,
намагаючись зрозуміти, що він має на увазі,
розпитуючи її про серію «Життя славет-
них», — і обережно уточнила:

— Ви маєте на увазі плани на 1969 рік? 
— Так! Що там у вас у планах?
Фух, пронесло! Вона могла говорити цілу

годину на будь-яку тему, аби лиш це була не
«Неопалима купина» чи «Березневий сніг»,
через які цього року ЦК і Головліт колотили
все видавництво.

Клавка жваво почала тим самим оптиміс-
тичним піонерсько-комсомольським тоном:

— Ну, на 1969 рік ми разом з головною
редакцією, — зробила вона реверанс у бік
головного редактора та його заступни-

ків, — запланували книжки про дуже ціка-
вих людей, чиї імена, можливо, не завжди
на слуху, але від того їхній внесок в історію
не менш важливий.

Клавка на мить зробила паузу. Вирішила
почати з книжки про Отто Шмідта, щоб зро-
бити приємне Гримичеві: у нього був яки-
йсь сентимент до цього легендарного
дослідника Арктики; до речі, його брата
звали Отто Григорович Гримич. І тому Віль
(а його, виявляється, назвали на честь
Володимира Ілліча Леніна — В-І-Л) сам
запропонував тему і знайшов автора, якому
замовив текст.

— По-перше, це Отто Юлійович
Шмідт, — сказала вона, — а по-друге…

Яку книжку назвати наступною? Мабуть,
ту, на яку вона покладала великі надії:

— По-друге, у нас біографічна повість
про кріпака-будівничого Петра Зарембу,
творця Софіївки в Умані… По-третє, текст
про видатного українського діяча Михайла
Максимовича…

Зараз треба «розвести» цю надто вже
українофільську лінійку чимось «ідейнень-
ким»:

— А ще — про наймолодшого генерала
Радянської армії — нашого земляка Черня -
ховського…

Всі кивнули, всіх усе влаштовувало.
Одноголосно затвердили і пішли далі…

Наступним пунктом була перекладна літе-
ратура.

Хоч Клавці й не було чого боятися, бо
план на 1969 рік не видавався таким небез-
печним, як нинішній, але вона зітхнула з
полегшенням: усе щасливо скінчилося.

Аж тут:
— А що там з «Ревучим»? — із запізнен-

ням, але таки наступив на мозоль Шаров,
«герой»-інформатор видавництва.

Мався на увазі новий роман Сергія
Плачинди, який зазнав іще гіршої долі, ніж
«Неопалима купина». Якщо ту, хоч і через
різні перепони, але дозволили видати, то
цей твір — чуло Клавчине серце — заруба-
ють. У дні, коли всі «на ура!» вітають каскад
гідроелектростанцій на Дніпрі, автор узявся
розколупувати живу рану — руйнування
дніпровської екології!

Клавка зиркнула на «незручного» Плачин -
ду — нещодавно, за рішенням секретаріату
ЦК, його понизили із завідувача редакції до
старшого редактора. У нього «каверзне запи-
тання» викликало лише посмішку.

А Клавка розсердилася: не його, Шарова,
собаче діло, що робиться в її редакції! Але
вона стрималась і зробила паузу. Вона мала
на це право, адже всі знали, чия вона дру-

жина, тому зазвичай слизькі питання щодо
її редакції переадресовували «цапу-відбу-
вайлові» Баратинському.

— Ми ще не отримали верстку з Го -
ловліту, — спокійно відзвітував той, навіть
не піднімаючи голови від свого блокнотика,
в який постійно щось (чи не для мемуарів?)
нотував. — Думаю, треба написати листа на
ім’я Познякова — начальника Головліту,
щоб її повернули, — запропонував він інди-
ферентним тоном.

Усі промовчали.
От і добре. Дуже мудро.
Ну, все, здається, закінчили обговорюва-

ти Клавчину редакцію. Гримич нарешті
перейшов до перекладної літератури. 

Чудово!
Вона може розслабитись і знову помрія-

ти про своє… 
— Клавдіє Дмитрівно! — підвищив голос

Чайковський. — Про що ви там мрієте? —
Он товариш Шаров цікавиться у Бориса
Андрійовича Баратинського, чому редакція

не повідомила дирекцію, що Тютюнник уже
кілька днів не з’являється на роботу без
поважної причини.

От гад цей Шаров! Не може заспокоїти-
ся, що її, Клавку, призначили на його місце
завідувача редакції. Розжалували «в сол-
дати», в молодші редактори. До речі,
невдовзі після того, як він виступив на
партійних зборах «головним обвинува-
чем» Дзюби. О, як він обурювався! «За його
жито його ж і бито!»

Клавка почервоніла.
Так, Григір Тютюнник працював у неї в

редакції. Ну, так, він не найкраще дотриму-
вався трудової дисципліни. Але редагував
швидко і дуже нудився, спостерігаючи, як
інші протирають штани від дзвінка до дзвін-
ка, колупаючись у тексті, який можна зроби-
ти за дві години. Тож нерідко зі своїм друзя-
кою Засенком він завіювався кудись серед
білого дня… А в пояснювальній записці
Григір міг написати: «Були на Бессарабці,
слухали українську мову»!

Міг він, добряче набравшись, вийти вно -
чі на вулицю і ловити таксі, помахом руки,
а коли ті, природно, не зупинялися, на всю
горлянку зі смаком лаявся, б’ючи себе в
груди і вигукуючи: «Я, так вас і перетак!,
великий український письменник! Чому, так
вас і перетак! ви не зупиняєтеся?!»

Поки Клавка набирала повітря, щоб
дати відповідь, і поки Засенко щось бубо-
нів, виправдовуючись, чому у Григора, до
речі, відсутнього на засіданні, немає арку-
ша непрацездатності, у розмову втрутився
Баратинський:

— Друзі, ми ж усі розуміємо, про що
йдеться! А раптом до Григора прийшло
натхнення? — спробував перевести все на
жарт. — Це ж талант! А до талантів слід
виявляти певну поблажливість.

— Борисе Андрійовичу, якщо ви не помі-
тили, ми теж близькі до літературної пра -
ці, — обурився Шаров. — А дехто з нас є
навіть членом Спілки письменників! Але
прогулювати роботу собі не дозволяємо!

— Спокійно, спокійно! — пригасив вог-
ник сварки Чайковський. — Клавдіє
Дмитрівно, підготуйте, будь ласка, доповід-
ну про прогул товариша Тютюнника, а ми
зробимо відповідний наказ.

Клавка ще більше почервоніла. Щоб
вона… та на Тютюнника?.. Як він міг поду-
мати!

Чайковський прочитав на її обличчі обу-
рення і змінив тактику:

— А втім… гадаю, це краще від вас зро-
бить Борис Андрійович. Баратинський.

— Іще чого! — обурився той. — Тоді
давайте відразу зробимо наказ
на всіх порушників трудової
дисципліни! І щоб кожен відділ
представив списочок тих, хто
регулярно запізнюється на ро -
боту! І зняти з них частину за -
рплати за прогуляні години!

Чайковський наморщив
лоба.

— Так, добре було б це зро-
бити. Нам з секретаріату ЦК
постійно цим дорікають. Мов -
ляв, ми тут розвели лібераль-
щину. Гаразд. Тоді це стосується
усіх редакцій: складіть мені спи-
сок прогульників і злісних по -
рушників дисципліни. Будемо з
цим щось думати.

От такий він — ідеальний
буфер — Богдан Чайковський.
Хто, як не він, добре знає, що в
загальному списку порушників
дисципліни справа Григора
швидко загубиться…

Нарада закінчувалася у гар-
ному настрої, всі почали вста-
вати, аж Чайковський оголосив:

— Не розбігайтеся! Треба ще
поставити підписи під наказом,

ознайомтесь, будь ласка, і візьміть до відо-
ма! 

— Абажаю цей ритуал! — Єлизавета
Петрівна Прохорова розходилася не на
жарт. Вона глянула на документ:

— Що там у нас сьогодні? Наказик? З до -
ганою Засенкові? Хто б сумлівався? За ті ж
самі «Арфи» і «Вітрила»? Правильно! Так їм і
нада! Розвели тут… давайте почитаємо, що
вони тут розвели, бо всім же інтірєсно!.. Ми
всі тут уже істоміліся в догадках, що ж там
було не виправлено після Головліту?

— Ну, давай же, читай уголос, Лисаве -
то! — підбадьорив її Баратинський.

— Тільки без клоунади! — попередив
Чайковський.

Прохорова почала читати:
— «Загострення ідеологічної боротьби

на сучасному етапі накладає на кожного
видавничого працівника велику відпові-
дальність».

Вона серйозно оцінила фразу:
— Само собою! — і повела далі: — «Не

знаючи справжнього життя, дехто з почат-
куючих авторів заминається…» — За ми -
нається? Гм! Цікаво! Де ти, Вілько, взяв це
слово? — звернулася вона до Грими ча. —
Це ж ти писав?

Той у відповідь:
— Ти читай, читай, Лізо!
— …«Не знаючи справжнього життя,

дехто з початкуючих авторів заминається у
вузенькому колі інтимних переживань, під-
дається настроям альбомних зітхань і міщан-
ського бурчання, в гонитві за модою молода
поезія і проза часто-густо підмінює розробку

ЮРА
(Продовження. Початок на 10-й стор.)

З НОВОЇ КНИГИ

«Літературна Україна» № 33–34 (5866–5867) 5 вересня 2020 р.

12

На фото зліва — направо: Віль Гримич, Григір Тютюнник, Петро Засенко, Віктор Близнець, Сергій Плачинда, 
Юрій Бадзьо на тлі колишього будинку видавництва «Молодь», Київ, вулиця Пушкінська, 28



З НОВОЇ КНИГИ 13

№ 33–34 (5866–5867) 5 вересня 2020 р.  «Літературна Україна»      

важливих актуальних проблем псевдонова-
торськими словесними вправами».

Прохорова обвела поглядом редакторів.
— Що, інтім знайшли в поезії моло-

дих? — вона зробила кокетливі очки. —
Надо буде почитать! Обізатєльно!.. Що там
далі? «Тому завдання видавництва ЦК
ЛКСМУ «Молодь», зокрема редакції першої
книжки та прози, — спрямовувати літера-
турний процес, відбирати у творчості моло-
дих все дійсно талановите, свіже, ідейно
здорове, пропагувати засобами художньо-
го слова найсвітліші революційні ідеали
нашого суспільства».

Прохорова затнулася, обвела всіх погля-
дом. І повторила, наголосивши на слові, за
яке «зашпорталася»:

— «…відбирати у творчості молодих все
дійсно талановите, свіже, ідейно здорове…

Прохорова зиркнула на Гримича. Він,
ніби нічого й не відбувалось, дивився на неї
вдавано наївними очима і показував паль-
цем на другу сторінку, де вже кучерявилися
підписи деяких колег: давай, Прохорова,
підписуй, підписуй!

Єлизавета не знала, що робити. Всі «нор-
мальні» редактори вже помітили двозначне
слово «відбирати», це прочитувалося на
їхніх обличчях. Однак ніхто не сказав ні
слова. А ті Шарови-Шарікови і Мухіни, які не
звернули уваги, — чи й треба було їхню
увагу звертати на цю двозначність? 

Прохорова відкинула жарти:
— «Слід зазначити, що редакція першої

книжки (виконувачка обов’язків зав. редакції
тов. Засенко) багато зробила для згуртування
навколо видавництва молодих талантів, але
не справилась із покладеними на неї завдан-
нями ідейного керівника творчої зміни». 

— Ну, тут усе правильно, — серйозно, як
людина з партійним квитком, прокоменту-
вала вона.

— «Редакція не повела рішучої боротьби
проти формалістичного штукарства, неви-
могливо й нерозбірливо включала до збір-
ки окремі бездумні, низькохудожні або ж
плутані твори. Критика й читацька громад-
ськість уже вказувала на ці прорахунки
(збірки поезій „Арфа”, альманах „Вітрила”
тощо)… Вміщено деякі незрілі твори, по -
значені ідейною плутаниною, суб’єктивіз-
мом, а то й просто пошлістю (останнє сто-
сується кількох поезій Кудлика ».

— Ага! — немов зраділа вона. — Так це
Роман Кудлик у нас «Декамерон» написав?

Вона взяла другу сторінку і продовжила
читати: 

— «Це сталося тому, що головна редак-
ція фактично не здійснювала контролю за
підготовкою рукописів, пустила видання
поезії та прози молодих на самоплив. Але й
після таких сигналів ні головна редакція
(тт. Гримич, Близнець, Гужва), ні т. Засенко
не зробили потрібних висновків». 

Прохорова зиркнула на Гримича. На то -
мість той награно суворо до неї звернувся:

— Єлизавето Петрівно, то ви підписуєте
чи ні? Ви з чимось не згодні?

— Я? — з таким самим удаваним обурен-
ням відповіла Прохорова. — Я з усім згодна!
Ось бачте, ставлю підпис! Давайте всі шви-
денько, розписуйтеся тут! — закомандувала
вона.

Учасники наради похапцем поставили
свої карлючки і почали розходитися по
кабінетах.

Клавка зайшла до своєї «шпаківні». Зи -
ркнула на годинник. Ось-ось прийде
Прохорова. Швидше б! Клавка зголодніла:
вона сьогодні не встигла поснідати і не обі-
дала, бо Єлизавета запросила її в ресторан
після роботи — «обмити» її нову дитячу
книжечку. Перед нарадою вона попросила
Клавку вибрати ресторан…

А що, як ресторан «Москва»? — раптом
згадала Клавка. В центрі Хрещатика, на
площі Жовтневої революції, на другому
поверсі готелю «Москва». Приміщення там

значно менше від «Метро» й затишніше.
Тим більше там чудовий кондитерський
цех! А ще краще — вийти на літній майдан-
чик угорі: шикарний краєвид! Ні, на майдан-
чику ще захолодно. Та там і не вечеряють,
там подають лише морозиво й соки.

Вирішено! Ідемо в «Москву».
Клавка почала наводити порядок на

робочому столі в очікуванні Прохорової,
тому, коли почула стукіт у двері, спершу
подумала на неї. Щоправда, звук нагадував
радше шкрябання. Не «прохорівська»
манера.

Клавка почекала кілька секунд.
«Ні, це не Єлизавета, ця давно б уже

широко розчахнула двері і вмостилася на
стільці під плющем! Це хтось інший».

— Заходьте! — голосно запросила
Клавка.

У двері просунулася стрижена під «їжа-
чок» голова, і ясносяйна посмішка на круг-
лому дитинному обличчі освітила весь
кабінет, що поступово поринав у вечірні
сутінки.

— Васильку, заходь! — запросила вона
молодого поета Діденка, що кілька років
тому прокинувся знаменитим завдяки пісні
«На долині туман…».

Василь несміливо прочинив двері.
— Заходь, заходь! — кивнула йому Клав -

ка. — Не соромся!
Вона згадала, що Прохорова мала намір

запросити в ресторан редактора своєї кни-
жечки, ось він і з’явився!

— Чаю хочеш? — запитала Клавка, навіть
не сумніваючись, що, вічно голодний, він не
відмовиться.

— Якщо вам не важко, — зам’явся той.
Як завжди зворушливий, Вася Діденко!
При його появі усмішка сам з’являлася на

обличчі, бо відразу ж спливав у пам’яті
вірш-шарж на нього, написаний його одно-
курсниками ще в 1950-х:

То для мене зовсім не морока,
Що у віршах «синь» та «синь»:
Я — гібрид Єсеніна і Блока
І Сосюри незаконний син!

Його називали спілчанським юродивим,
хоча Клавка страшенно не любила цього
слова. Але в Діденкові справді щось було
від «божої людини»: світлі, відкриті світові
очі, лагідність, внутрішня інтелігентність і
неймовірна вбогість. Він або не мав гро-
шей, або одним махом «не туди» їх витра-
чав. Василь Діденко був точно «не від світу
цього». 

Фантастичне чуття мови, бездоганний
«вчительський» почерк, вишукана епісто-
лярна манера. Коли бачиш усе це — здаєть-
ся, що перед тобою має постати рафінова-
ний український інтелігент, а заходить до
тебе задрипане, обшарпане, приречене
створіння і приносить рукопис у двокопієч-
ному зошиті!..

Клавка дивилась на Діденка, як він у при-
таманній йому незугарній манері п’є чай,
і посміхалася своїм спогадам, аж тут у кабі-
нет віхолою влетіла Прохорова:

— О, так тут уже всі на місці! Ну що,
Васильку, ти при оружжі сьогодні чи ні? — і
продекламувала «для наочності» уривок з
його вірша, дотримуючись при цьому мар-
шового ритму:

Біля хати квітнуть ружі,
Білі, жовті, вогняні,
Їдуть хлопці при оружжі,
При гранатах на ремні!

Вона розсміялася і, як завжди, закашля-
лась, а Василь, що не завжди розумів її
жарти, про всяк випадок у відповідь посміх-
нувся.

— То куди йдемо? Клавко, ти виріши-
ла? — Прохорова важко дихала, хриплячи
прокуреними легенями, як гармошкою.

— Вирішила! В «Москву»!
Василь Діденко перелякано зіщулився,

неначе це був його перший похід у ресто-
ран, що, до речі, було цілком імовірно.

— То вперед, — скомандувала Єли -
завета. — На «Москву»!

— Тьху на вас, Єлизавето Петрівно! Таке
скажете! — з награним обуренням сказала
Клавка.

Та розсміялась і згори вниз оглянула
Діденка.

Він топтався на місці, маючи кумедний
вигляд у новому костюмі із задовгими рука-
вами і холошами штанів.

— О, так ти сьогодні при параді! Нарешті
купив собі костюмчик на гонорар?

Той заперечно помахав головою.
— Не на гонорар? — з удаваним здиву-

ванням перепитала вона. — Невже на
жалюгідну зарплату молодшого редактора?

— Ні, це мені Бориско купив.
— Бориско? Баратинський? — водночас

перепитали Прохорова з Клавкою.
— Так… Я ж оце женитися надумав… —

сором’язливо посміхнувся він.
— Женитися? 
Діденко й одруження були поняття несу-

місні.
— Петрівно, як кажуть у народі, «нужна

большая доза мужества, чтоб удержаться от
замужества!».

Вони розсміялися. Нарешті він розсла-
бився і почав розсипати свої наївні калам-
бурчики!

Гарний настрій було забезпечено. І на -
віть Прохорова без зупинок на «дайте від-
дихатися» промаршувала весь Хрещатик і
лише вже на підйомі до готелю «Москва» по
вулиці Жовтневої революції задихалася.

Вже за столиком у ресторані Клавка
задоволено подумала, що зробила пра-
вильний вибір. Відвідувачів було, як любила
казати Прохорова, «внатрусочку», розсад-
жені вони були поодаль одне від одного,
судячи з усього, іноземці — мешканці готе-
лю — і ті, хто їх «вів».

Єлизавета Петрівна була збуджена. Та
хто ж не радітиме новій книжечці, та ще й з
гонораром!

— Ти їж, їж, Васильку! — припрошувала
вона Діденка. — Не соромся! Ми сюди
прийшли, щоб наїстися і напитися! — роз-
сміялась вона. — Хоча я тобі досі не можу
пробачити твоїх редакторських знущань з
моєї збірочки.

Той, і без того зніяковілий незвичною
для нього роллю відвідувача ресторану,
розпереживався:

— Петрівно, ви на мене гніваєтесь?
— Ти краще їж, Васильку, не відривайся,

я ж тебе не шишками годую!
Діденко почервонів і втупився у свою

тарілку.
Клавка, не розуміючи, про що йдеться,

перепитала:
— Що за шишки?
Прохорова розреготалась:
— Уявляєш, Клавко, він мені — старій

досвідченій дитячій поетесі — пише у ли -
сті: «Петрівно, у „Сойчиних коморах” за -
мість „шишкú” написано „шúшки”». — І да -
лі, так повчально: «У множині пишемо
„шишкú”, в однині, в родовому відмінку —
„шúшки”. Ви пишете: „Чи зерна з шúшки
вибиває” — тут наголос правильний! А от
у фразі „жолуді й шúшки” — не те. Тут
доречні „шишкú”»!

Прохорова з Клавкою залилися сміхом.
— А що не так, Петрівно? — мало не пла-

чучи, спитав Діденко.
— Та все так, Васильку, все так! Я дармої-

дів у ресторани не воджу! 
Вона вміла заражати сміхом, хай і навіть

упереміш із кашлем… 
— Ой, Єлизавето Петрівно, так я ж оце…

й приніс вам запрошення на весілля.
Прохорова взяла листівочку, прочитала

спершу про себе, а потім уголос:

— «…нарешті автор „Туману”, того, що
білі ніжки в росі скупав, подумляє про весіл-
ля, зараз веду ретельну редпідготовку
цього діла!» Клавко, ти чуєш? Хто ще так
запрошує на весілля? Він «подумляє»! Ай да
Діденко, ай да сукін син!

Клавка замислилася: на Діденкову жінку
чекають непереливки!

Василь же — як велика дитина. Клавка
згадала, як минулого року відвідала Про -
хорову в ірпінському Будинку творчості.
Вони попивали чайок на балконі, аж раптом
почули під собою якийсь дивний дзюркіт.
Перехилилися через поручні, зазирнули
вниз, а там із тераси цівочкою стікає мильна
вода прямісінько на клумбу з квітами.

Прохорова зарепетувала, як обпечена:
— Васю, гад, що це таке? Ти ж квіти зараз

угробиш!
Тут визирнула стрижена голова і з’явив-

ся оголений торс Діденка:
— Петрівно, ви мені вранці дорікнули,

що я ходжу, як шминдрик. А от і неправда!
Я такий чистьоха! Ось погляньте!

І показав їй пачку прального порошку
«Лотос». 

— Тепер я наче немовля!..
Справді, доросле немовля…
— Слухай, Клавко! — обірвала її спогад

Прохорова. — Ще про редакторську мане-
ру Василька. Була в мене якась там дурнич-
ка, чи то збіг приголосних, чи що, а він про-
понує мені інший варіант і дописує: «От
бачте, тут, — ти тільки послухай, Клавко! —
тут язик не спотикається, фраза не застряє
кісткою в горлі…»! За це «застряє кісткою»
хочу випити! — вона подивилася на порож-
ні бокали й махнула рукою офіціантові.

— І ще один перл: «„Ми сховаємось в
траву” — поганкувато звучить. Опрацюйте
його або замініть цей рядок». «Поган ку -
вато»! Васильку, ти геній!

Вона вже так голосно сміялася, що на неї
обернулися не лише іноземці, а й ті, що їх
«пасли». 

— Але вбило мене наповал таке заува-
ження: «Фраза „Стоїть у лісі він один” має
досконаліший український відповідник:
„Стоїть у лісі він сам”. Порівняйте україн-
ське слово „самотність” із російським сло-
вом „одиночество”».

Здавалося, що їжа стала Василеві попе-
рек горла. Він Прохорову побоювався. Але
разом із тим обожнював.

Клавка ж думала над Діденковою пара-
леллю: «сам — самотність, один — одино-
чество». А вона ж ніколи не звертала на це
уваги, — дарма що редакторка! — в росій-
ській мові самотність — це коли навколо
тебе нікого немає, коли ти один. А в україн-
ській — ти можеш бути й не один, серед
людей, але бути самотнім… Дивовижно! Він
такі речі помічає, а вона — редакторка з
багатолітнім стажем — ні!

— Ну що, Васильку, вип’ємо за твоє май-
бутнє весілля? — запропонувала Про -
хорова, коли вайлуватий офіціант нарешті
налив їм вина.— Гарно сидимо! Так і хочеть-
ся заспівати!

Вона озирнулась по ресторану.
На сцені ворушилися музиканти, готуючи

інструменти до вечірнього концерту.
— Маестро! — гукнула Прохорова.
Ті здивовано на неї подивилися.
Вона, крекчучи, встала і пошкандибала

до сцени, щось їм пояснила і тицьнула в
руки троячку.

Музиканти перезирнулися, кивнули й за -
грали таку рідну, таку щемливу мелодію:

На долині туман,
На долині туман упав.
Мак червоний в росі,
Мак червоний в росі скупав.
Мак чер-во-ний в ро-сі ску-пав!

Уривок з роману був люб’язно наданий 
Мариною Гримич
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Тетяна
МАЙДАНОВИЧ

Донбас: жнива-2019
(ООС, опорний пункт 14-ї ОМБ. — 

за розповіддю Юрія Кобзаренка,
позивний волонтера — Поляков)

Немов із косами, з лопатами
Гуртом вертаються додому,
Із еРПеГе, із автоматами
Виходять хлопці з поля бою.

Ступають втомлено, поволеньки — 
Робітники і хлібороби.
Відпливи і припливи доленьки — 
З постів, з окопів їх відходи.

Вони — як хвилі в полі житньому,
Що на вітрах нема їм спину!..
О, не забуду доки й житиму
І їх, і хто пішов на зміну.

Із ниви, що пропахла порохом,
Із поля бою йдуть солдати.
У серці знов Любові порухом
Дай, Боже, їх усіх згадати.

По волі хтось, а хтось — неволею:
Війна приймає без розбору.
Душа ховає погляд зболений
І полові́є — у розмову…

Вона ще потім і співатиме
Над у пропалинах травою!
…Із РПГ, із автоматами
Виходять хлопці з поля бою.
Виходять хлопці з автоматами —
(Один трьохсотий) з поля бою.

Дитя
А.В.Т.

Не плач, моя душе, уже не плач!
Ти прощена, і ти — усім пробач…
Приймаючи сердечне каяття,
Нам доручив Господь ясне Дитя.

Безпомічне усміхнене маля — 
Його вітають Небо і Земля,
Увічнює — оновна в Чаші Кров,
Рятують рідних праця і любов.

Хоч як назве тут, на землі, сім’я,
Душа ця має в Богові ім’я.
Нас до глибин єства зігрів усіх,
Дав сил незмірних — немовляти сміх.

І там, де смертю смерть здолав Христос,
Майбутнє України прийнялось:
Всепереможне Дерево Життя
Всіх поколінь утверджує буття.

І ми стаємо листям весняним,
Ростемо в радість — із Дитям ясним.
Премирним тихим лепетом Дитя
Війну відгонить геть, у небуття.

Хоч не забули муку і сльозу,
Та поза нами зло, аж десь внизу,
Бо несемо і в яві, і в думках
Дитину — над скорботи! — на руках.

Сам Сущий Бог тим, хто несе Дитя,
Знімає біль війни новим Життям
І ніжності пульсуючий вогонь
Вливає до простягнутих долонь.

Україна — серце 
«Ой вивели козаченька на Савур-Могилу:

Тепер дивись, Морозенку, на свою Вкраїну.
Вони в нього не стріляли і шаблями не рубали:

Вони в нього молодого живцем 
серце виривали...»

(З української народної пісні)

Уся Україна — як серце 
На карті і кулі земній,
І чудом воно бережеться,
Нам сила із Неба дається
У Божій любові святій. 

На подвиг Любов укріпляє
І кличе до радості нас,
А мертвих у Бога немає,
Стражданням — душа воскресає,
Долає неправедний час. 

…Роки за роками відлинуть,
Ти ж, пам’ять моя, збережи
Ці кадри, трагічну світлину:
Загиблий солдат України
Із вирваним серцем лежить .

На грудях кривавиться рана — 
Це значить він був ще живий.
Не люди, а демонів зграя 
За кадром пихато здіймають
Із теплою кров’ю ножі.

І труп до КамАЗа прив’яжуть,
Безумству іще не кінець:
Московські служаки продажні
Не тільки в Ютубі покажуть — 
На глум потягли у Донецьк.

Це місто ще Сталіно звалось.
Гібридні кати-москалі
До влади тут нині дорвались,
Відкрили чекістські підвали…
Мужаймося, браття мої.

Господь — ради праведних — спинить
Це лихо у нашім краю.
Тут Серце Святе України
Живило відважних, і нині
Насичує душу й мою.

Сердець я отих не забуду,
Що ворог виймав із грудей.
Так чинять лиш демони люті
В пекучій злорадній облуді,
Бо сам сатана їх веде.

А воїна праведна мука — 
Воскресний із Господом шлях,
І вірності Богу — наука,
І духом із Господом злука,
І гідності знак у віках.

До Сонця відкриті у правді
Всіх витязів мужніх серця,
Розтерзані — викуп у зраді! — 
Постали щитом на заваді
Нечистим поганцям-людцям.

Їх жертва — душі перемога,
Безцінна для Божих людей,
Як часточка хлібна для Бога,
Спасіння Христова дорога — 
У вічне Життя нас веде.

За власні й народу провини
Цим жертвам нема ще кінця.
Загиблі й живі ми невпинно
Дари несемо за Вкраїну — 
Любов’ю омиті серця.

В безтямних обіймах зі смертю
Згасає проявлене зло.
В нестримній часів круговерті
Всі сльози і муки — зітерті, 
Душа проростає зерном.
Із Богом Живим навзаєм
Супроти Пітьми повстає.

Сад нестихаючих пісень

Ю. П.
Коли прийде похмурий день,
На душу ляжуть лід і зливи,
Заходь у сад своїх пісень,
Де ти завжди живий-щасливий.

І як не стане на війні
Води, і хліба, і любові,
Йди, де звучать твої пісні,
Де ти завжди живий-здоровий.

Бог передав тобі цей сад,
На білім світі незнищенний:
Там всі пісні твої звучать,
Там ти завжди живий-блаженний!

Коли нам Судний гряне грім,
Зметуть слова вогненні зливи,
Твій сад звучатиме, бо в нім
Душі мелодії щасливі.

В твоїм саду в піснях порив
До Бога Правди і Любові —
Сильніший всіх громів і злив,
Всіх війн, нена’вистей і крові!.. 

Двосічний меч 
Києва і України

Юрію Кобзаренку (Полякову) — до книги
«Хроніки сонячних струн: 2014–2020» 

Коли хозари вимагали дань,
То меч двосічний їм дали кияни.
В піснях твоїх — двосічна мови грань,
Тут українська й руська — меч двогранний.

Ми європейська нація тому,
Що в нас тисячолітні скрізь глибини.
В реліктах мови руської — уму
Знак первородства і Русі-Вкраїни.

Російська, руська, мова — наша теж,
Бо в київських скрипторіях рожденна.
Хай наш патріотизм не має меж — 
Несе всіх «славних прадідів» знамена.

Щоб правнуки «погані» не були,
Як знав Тарас, засліпло-гордовиті,
Із неуцтва звільняймось кабали,
Нам слава — меч двосічний мов — у світі. 

Хай кожна з мов не чваниться сама,
Як руки в праці — разом права й ліва.
Хтось добре володіє обома,
В когось — в одній із них найбільша сила.

Так, найрідніша з них — одна моя…
Та українська й руська — меч двосічний
В духовних і у визвольних боях!
Це заповіт нам Божий предковічний.

* * *
Один рядочок як струна — 

бринить, тривожить,
Коли до серця припаде — воно продовжить:

Почне мелодію вести, відчутну й зриму,
Вплете думки і почуття, і точну риму…

Ой там на горі та й зацвів полин
(За народною піснею)

Ой там на горі, ой там на крутій,
Ой там сиділа пара голубів.
Туркоталися, милувалися,
Білими крильми обнімалися.

Як на тій горі та й зацвів полин,
Та знялись вітри з чотирьох сторін,
Підхопили їх у різні боки — 
Розлучилися білі голубки.

Опинилися в далеких дворах,
Та й спинила їх снігова пора.
А прийшла весна — голуба нема,
Голубка летить на гору сама.

Ой чи в милого зламане крильце?
Чи попався він у міцне сильце?
Голубка не їсть, голубка не п’є,
На круту гору щодня літає.

«Милувались ми, у парі були,
Як на тій горі зацвітав полин.
Візьму гілочку цвіту-полину — 
Про долю спитать к Богу полину. 

Чи вже на горі не гуляти нам?
Чи цвісти без нас травам, полинам?
Якщо так — візьму під крильце полин
Про веселі дні на гарний спомин.

Пригадаю ж я щасливі літа,
Коли цвів полин, милий прилітав.
Згадаю не раз в долині, в дворі,
Як раділи ми на крутій горі».

* * *
Не дай душі засохнути в посуху
І серцю замерзати у мороз.
Храни в собі стебло живого духу,
Бо щоб воскреснуть — треба стільки гроз!
І во’ди покаяння, і труди…
Живи і зеленій щодня й завжди!

* * *
І плаче при шляху ягня,
Бо знов обкидали болотом,
Бо навкруги липка брехня,
Лиха’ мерзота…

* * *
Буває так і в радості, й журбі,
Що клянемося й каємось — неправо…
Не поступайся Богом у собі, 
І Дух Святий відновить в боротьбі — 
Твою, у серці, Господа Державу.

Те, що душа не приймає 

«Мені попервах снився один і той самий сон. 
Ніби їду на броні «мотолиги» і спостерігаю за танками, 

що рухаються попутно і поруч по вузьких сільських вулицях,
полях та посадках. Постійний гуркіт двигунів та шелест

гусениць бронетехніки. Прокидаючись від цього шуму, довго
не міг заснути 

і курив до ранку на сходовому майданчику, 
подумки розмовляючи з Деном».

(Роман Зіненко. Іловайський щоденник. 
Харків, 2017. С. 260).

…Друже давній, найближчий, ми знову мчимо на броні,
Стільки днів і ночей, як було, нерозлучні з тобою.
Із «котла» Іловайського у моїм безкінечному сні
ЗеСеУ й добробати виходять колоною з боєм…

Ти поради даєш, озираєш поля навкруги.
Я крізь рев двигунів, шурхіт гусениць щось промовляю.
Пам’ять знає: 
От-от зусібіч нас вогнем посічуть лжебрати-вороги.
Вкотре стопчуть угоди…А душа не приймає!!!
І сон обриває.

Це повториться знов. Я в той день повертаюсь вночі.
Та — за секунду до вибухів! — 
серце вперто мій сон зупиняє.
(І прямою наводкою, як по мішенях у тирі,
десантники омські не почнуть нас «мочить»,
Не похваляться, як прицільно снаряд їхньої БМП
…у твою голову… попадає).

Друже давній, найближчий, ми поруч мчимо на броні…
А донецькі степи давня підлість московська вже крає.
Вбиті, безвісті зниклі й ті, що муки приймають страшні…
Давлять гусеницями, поранених добивають…
Пам’ять знає — і сон зупиняє.
Бо розум — не розуміє. Бо душа — не приймає.

Нам прохід обіцяли — тут блукала примарою воїнська честь.
Та за кілька миттєвостей гряне засади вогонь нестерпучий.
Враг-москаль, як диявол, міняє личини: то з’явився, то щез.
Та незмінні неправда й жорстокість;

не просто вбиває, а мучить.

Знову серце моє уночі зупиняє цей сон.
Ще допоки немає побоїща. Пекла в полях між посадок немає.
Ще допоки орда, козаків пов’язавши, 
по землі не волочить в полон…

Всяку підлість — в глибинах душі — Божий Дух відторгає.

В тій колоні, між друзів, спогад мій розгортається знов.
Марш-кидок в українських степах для мене триває і досі.
Всі ми в Бога живі. Всім нам Дух в нагороду дарує Любов.
Сяйвом Ласки Небесної нас у вічне життя переносить.

Три засади пройшли ми, Богу дякував я за це 
У дві тисячі чотирнадцятім році, після 29-го серпня…
І Творцю шепочу, що від спраги тоді ледве думав тихцем:
«Проти зла і неправди
Дав Ти силу — Предивну! — Любові і Милосердя…»

Божий Суд зможе всім нам відкрити: «Хто винен? Чому?»
Я ж про інше скажу,
Якщо на Страшному Суді дадуть мені слово.
Бог-Всевідець Сам знає, кому що воздати, прощати — кому.
В очі лиш позирну ворогам. 
«Сине Божий, помилуй!..» — 

і за ближніх проситиму обов’язково.

Слава, Боже, Тобі!
Ти подвигнув бої і страждання нам пройти — до кінця,
Із воскреслим Христом силу дав воскресати із гніву і тліну,
Серед нелюдів — дав благодать милосердям хранити серця’,
По Христовій Любові між друзів — 

возродив Святу Русь-Україну.

…Як тоді, коли проминали останнє, четверте, вороже кільце,
У мовчанні, лиш духом, бо слів таких світлих не знає,
Моє серце хвалу воздає і тепер перед Божим Лицем,

Що спиняє в мені 
«Іловайський» той сон і те, що душа не приймає.

 Україна — серце 
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Ця л етоли сту
зол ота п отала 
* * *
Почав мене з цілунку.
Від небес.
Й на вуст його 
палахкотливім вістрі
я так боялась
збавити себе
(вогонь-таки 
збувається ув іскрі).
А він жагою
хортицьких вітрищ,
роздмухавши
моє надгроззя тихе,
сполохано сахнувся,

як від лиха.
Очей лиш блискавок
не присмирив.
Й та уповзань цілющих 
щемна мить, 
що вже взялась
вигрішнювать громи,
йому рятунком 
поміж нами стала:
грозі він 
не віддався 
на поталу,
зате жертовна,
вичата з небес, — 
я так хотіла…
збавити себе.

* * *
Твій проріст — в крону кіс моїх і рук.

Мовчи… промовч слова,
допоки злюбу:

небесні
грона у
вуста

беру…

Щемить твій схлип, неначе гук… ще мить —
й дослухую себе вже

в тому згуці, —
перестигають

грона,
наче

ми, —

і в розсип… між мартинцевих отав.
Промовч мене… ні
порухом не руши…

В порожнє небо
схлипнув

легко
п
т

ах…

* * *
Хлюпає дощ…

Як же глибоко хлюпає дощ…
Як же глибоко…

Хлипанням руж,
Захлинаюся хлипанням руж,

зах-линаюся…

Цю повноводь,
цю про тебе хлипку повноводь

я придумала.

* * *
Цей 

дикий сад
І ми — іще дикіші.

Тебе ожина біло одцвіта
у мій чагар,

де криком гасне птах
від стиглості суничної пратиші.

Ще плоті жебонять, ачи рої,
Легеровка ж оте любаво клеча.
Й так прихисно в ожинно-білій

в-течі —
с- тікаємо

в зомлілі пирії.

Цей дикий сад.

* * *
Зраджу спалахом тіла — 

поспіши набутися мною.

Знаєш, я не безкрила,
просто хочу буть таїною.

Просто буть. Просто хочу.
Ти затишшя моє бездухе

розгадай, — в нім пророччям
спів од Лади іще. Підслухай

стигле зливою лоно.
Про жагу я оцю промовчу,

та боюся схолонуть
на безмов’я, на роси, на ночі…

Я самотня й несміла,
я ще хочу буть таїною…

Зраджу спалахом тіла — 
поспіши набутися мною.

* * *
Не приручай. 

Хай буду, як була.
Вогонь-бо неприручений — жаскіший.

Підступна я
і дика, наче тиша.

Боїшся? Не спалю тебе дотла.

Ти будеш
мною просто жеворіть

в жданні нового спалаху спокуси.

Чому, спитай, 
до жайворів горнуся?

Бо ти пізнать безсилий жайворів.

А я підступна,
дивна, дика, — інша.

Вогонь-бо не приручений — жаскіший.

* * *
Тихінь ота густа, немовби мох,

не ліс мовчала — нас мовчала двох.
По віттю вспід цнотливу листу линь

не ліс тулив.
Довкіль грибно… грибно… грибно…

гри..б!
Воложить млость розщілинки кори,

а в них — осонній тремкіт труменить —
спини!

…По віттю вспід — цнотлива листу линь.
Втекли…

* * *
Із одіжі тіл полиск, наче плесо

із чагарів, цю темінь розмива…
під шелест поцілунків розвелешені,

діваємось у вершу віт, діва…
Твою плавбу обіймами вполонюю,

вголублюю,
углиблюю,

углиб…
Себе ми раптом в лісі цім збули

незмовлені,
незбулі,

осолонені…
І леготно небесницями згашений

в мою трунку вселенську водогонь.
Ти нагадавсь мені прадиким пращуром,

що загубив у мене свій вогонь…
Тепер твоя і рожаниця, й згуба я…

вполонюю…
углиблюю…

вголублюю…

* * *
Вилюбавлював,

любавив —
в утлім тілі

звабу бавив.
Пензлі рук

мене творили,
розметрежували

в крила.
Окрилатіла —

й помалу
перелесницею

стала

* * *
Сосон сутінню ліс клубив

в нашу втечу, таку несмілу.
Губ твоїх легкі голуби

моє тіло 
наворкотіли.

Й туркіт лона про тебе, про те…
виджерелював голуб’ячо.

І вчувалось, як мною терп
нетерплячий ти,

нетерплячий…

Розкрилатитись би — й летіть
тим співанням помежи крони…

Німо ж тону в твою пратінь, 
наче в Лету,

…під тебе тону.

* * *
Тобою…

все тобою…
все-то бо

ця до нестями перелеса осінь,
де меж немає між«іще» і «досить»

І де спокусний сам осонній бог.
Тобою…

все тобою…
все — тобі:

оце поліття злюбів-слів і плоті,
ця «нині» Я в своєму збулім «потім»

спини собі цей мій біжучий бі
І цей летючий лет собі спини,

й не непотися одолень-звабою —
сама-бо збава, здолана тобою…

Так перелесо 
осінь 

осенить

* * *
Ця летолисту золота потала,

І ти моя потала золота.
Зліта із пліч додолу льолі птах

й рожевих штор несамовитий спалах
спалахкує нас полохом німим —

і облітаєм летолисто й ми
на атласів едемівські настили;
моє ховаєш у цілунку «милий»,

а я твоє уховую в собі;
й чи губ, чи листя млосній ворожбі
десь поза небо віддаємось, десь…

І тільки хлип із вирію грудей
додолу лине… плине… хлине… не
згаси мого вогню своїм вогнем…

Потало ж летолистить листопад —
ми спалюємось…

спалюємось…
спа…

* * *
Розпинаю свою самотність

на хресті одинокого лелеки,
що вріс у дерновиння хмар.

Обпікаюся цнотливістю трави,
на яку ніколи не дочекаюсь

твоєї погамованості…
Воскресаю в травневу тишу,

натерту до блиску цвіркунами, —
й сама роблюсь пречистою Дівою…

Ховаючи в зелен-віях зела
надуманий гріх свого розп’яття —

каюся.

* * *
В учора хочу. В паророть хапку,

де на пругку податливість ожини
полює вовчих ягід стиглий лиск,

а гущина козулі стиглим оком
воложить на розхристані хмелі…
Ти мить лише, як мною відболів,

я мить іще — і світ знеможний покотом,
чи кумела, як з купелі золи,

нас вихлюпне відбілених, віджилих…
Лиш підтенежне зозуля «ку-ку»

остепенить знебулих сном конвалій,
й твоє оте оживно-прагле «Валю»
зляка козулю стигло-сторожку…

Хтось третій був… ожина ревно щемом
гойдне, і будем довго-довго ще ми,

підглянуті, гасить собою ватри,
недавно нами ж звогчених суниць,

й розмаєної кимось таїни
із хащ хапких одивлено здивляти
ще щасні, розпоясані, зухвалі…

В учора хочу.
Щоб від завтра далі.

Василь ЛИЛО

Сторінки пам ’яті
Понурі гори в нашім Закерзонні

Понурі гори в нашім Закерзонні —
Не та вже мова й голоси не ті,
Бо зникло все, немов пішло в безодню,
Лишилось лиш розп’яття на хресті.

І плаче вітер по хрестах дорожніх,
Що впали ниць, відживши давнину,
І стогне грушка болем невимовним,
Про цю трагедію, закутану в пітьму.

Не чути вже грайливих дзвонів церкви,
Лишилися фундаменти сторіч,
Лише пугач кричить в густому терні,
Немовби розпачу і туги переклич.

А Сян тече, хлюпоче, ніби плаче,
Це біль і сум карпатської ріки,
І не пливе уже по ньому кача,
Бо правда ця вже канула в віки.

Сторінки пам’яті

Гортає пам'ять сторінки віків,
Щоби в скрижалі часу зазирнути
І познімати з шелесту вітрів 
Забуту правду, й в долю повернути.

Наші плебеї в сумніві чомусь,
Шукають дірок в швидкоплиннім часі,
Що Київ — батько і святая Русь,
Ніби московські — в древнім літописі. 

Та в пам’яті віків відтворені часи,
І правда їм є кісткою у горлі,
Та, мій народе, блуд їм цей прости,
Для них хай будуть сторінки ті чорні.

Весільні гори

Вітри коси розчісують 
Травам волошковим
І щедротно розвіюють
Пахощі медові.

Щоб чебрецем і любистком
І усім чар-зіллям
Пахло п’янко вітру й горам
На їхніх весіллях.

А потічки виграють,
Дзвінко й голосисто —
Ранок гори зустрічають
Весело й барвисто.

До літа

Весняне листя дерево сховало,
І барви сонця ллються із гори,
В садах півонії нам груди показали,
Ріка голубить купіль дітвори.

А літо де? У мареві принишкло,
Гойдається на місяці серпом,
І підкрадається все ближче тишком-нишком,
Як заколоситься, то визріє снопом.

Зимова ніч

Надворі ніч темна, і в комині глухо гуде,
Морозяна стужа скувала осіннє відерце,
А небо безкрає вечірню куделю пряде,
Розшарпує вітер велике пухнасте кубельце.

Дерева вдяглися у чисту обнову сторіч,
Ще довго чекати їм теплі промінчики весен,
В природному здвигу ніяких нема протиріч,
Як істину крехче старий і розложистий ясен.

А зорі, мов долі, закрились, не видно небес,
Мелодія вітру пливе на безкраїх просторах,
А око поволі розплющує світ, що завис 
На вічних стовпах у казково-рожевих кольорах.
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Ахтем Сеітаблаєв — актор, режисер
театру і кіно, сценарист. Народився
1972 року в м. Янгіюлі (Узбекистан) в

родині депортованих кримських татар.
Після закінчення школи 1989 року переїхав
у Крим, а через два роки туди переїхали і
його батьки. 

Найпершою його вчителькою в мистец-
тві була мама — Субіє Налбандова — вона у
1960-ті закінчила музичне училище, а зго-
дом і Ташкентський театральний інститут,
хоча акторкою не працювала, а викладала в
янгіюльській музичній школі. В 1992 році
Ахтем закінчив акторське відділення Крим -
ського культосвітнього училища, курс Ан -
тоніни Жукової — це був курс кримських
татар. Ще під час навчання студенти учили-
ща мали акторську практику в театрі, а з
1992-го до 2004 року Ахтем працював акто-
ром і режисером у Сімферопольському
дер жавному кримськотатарському акаде-
мічному музично-драматичному театрі.
Поставив вистави: «Сімферопольські паруб-
ки» за Мансуром Гілязовим, «Лісову пісню»
за Лесею Українкою, «Браво, Амадею!» та
«Бахчисарайський фонтан», обидві — за
Олек сандром Пушкіним. 

…Навесні 1997 року мені випало побува-
ти на театральному фестивалі «Класика сьо-
годні», який проходив у Дніпродзер жин сь -
ку, організованому місцевим драматичним
театром і регіональним відділенням Спілки
театральних діячів України. Вистави були
більш чи менш якісні, переважно помірко-
вані, традиційні. Але одна вразила — вона
була немов енергетичний вибух. «Макбет»
за Вільямом Шекспіром у постановці Сім -
феропольського кримськотатарського теат-
ру, зіграний їхньою мовою. Актори молоді,
азартні, ансамбль цілісний. У ній було залу-
чено й 25-річного Ахтема Сеітаблаєва, чиє
ім’я через двадцять років добре знатимуть
в Україні та за її межами. «Макбет» мав два
мовних варіанти: Ахтем Сеітаблаєв грав
Мак бета в російськомовному варіанті. Ви -
става, її енергетика, що, немов відпущена
пружина, яку надто довго стискали, навела
на думку про долю кримських татар. Справ -
ді, невеликий народ, що жив на чудовій
кримській землі, за одну добу був вирваний
із рідних місць і розпорошений по азій-
ських просторах. Яку треба було мати волю
для самозбереження, аби в умовах депор-
тації зберегти себе, рідну мову, національні
традиції. Розпад СРСР дав можливість крим-
ським татарам повернутися на рідну землю,
вкоренитися і заявити про себе культурною
діяльністю, зокрема, театром. Через багато
років в одному інтерв’ю Ахтем Сеітаблаєв
згадував, що за роботу в театрі вони отри-
мували зарплату всього п’ять доларів на
місяць, але яка творча атмосфера там була!
Актори були на піднесенні: з «Макбетом»
театр щойно повернувся з Единбурга, де
брав участь у Міжнародному театральному
фестивалі й мав успіх. Можу тільки пошко-
дувати, що не вдалося тоді поспілкуватися з
акторами, вистава закінчилась пізно ввече-
рі, а на ранок вони вже поїхали. 

Крім Макбета у тому театрі Ахтем зіграв
Хосе у виставі «Кармен», Кочкарьова в
«Одру женні» за Миколою Гоголем й інших
персонажів. Став лауреатом Державної пре-
мії Автономної Республіки Крим 1997 року
(за роль Макбета) і 2001-го (за роль Хосе) і
заслуженим артистом Автономної Респуб -
ліки Крим. 

І хоча як актор і як режисер Ахтем успіш-
но реалізував себе в рідному театрі, його
рідний дядько, відомий кримськотатар-
ський композитор Едем Налбандов, наполіг,
щоб він їхав до Києва продовжити навчан-
ня. І той вступає на режисерський факуль-
тет Київського інституту театрального мис-
тецтва ім. І. К. Карпенка-Карого (майстерня
Григорія Кононенка). Вже з третього курсу
почалася режисерська практика, і її він про-
ходив у рідному театрі, а першою виставою

став уже згаданий «Макбет» у постановці
Володимира Аносова. Ахтем заявив поста-
новнику, що хоче попробуватися на роль
Макбета: підготував монолог із кинджалом
і показав його Аносову. Це зацікавило ре -
жисера, і він узяв актора на російськомов-
ний варіант. З «Макбетом» багато гастролю-
вали, побували на багатьох фестивалях,
отримали найвищі оцінки від глядачів і кри-
тиків. Можна сказати, що відроджений на -
прикінці 1980-х кримськотатарський театр і
почався з цієї вистави. Переддипломною
роботою Ахтема була вистава «Мамлюк
Бей-барс» Енвера Бєлялова: історія про сул-
тана Бей-барса — легендарну особистість
для тюркських народів. А дипломна робо-
та — «Бахчисарайський фонтан» Пушкіна.
Виставу із Сімферополя привозили до Киє -
ва, і випускник здавав її перед дипломною
комісією. 

Тисячу дев’ятсот дев’яносто дев’ятого
року Ахтем успішно закінчує навчання, здо-
буває фах режисера і продовжує роботу в
театрі. Разом зі своїм другом, художником
Шевкетом Сейдаметовим, 2002 року ста-
вить у Казані виставу за кримськотатар-
ською легендою про дівчину Арзи на осно-
ві оригінальної п’єси Марини Новікової.
Вона переосмислила її, створивши такий
собі симбіоз кримськотатарських легенд.
Про Казань в Ахтема лишилися найтепліші
спогади.

Молодого актора помітили в столиці — з
2005 року він працює в Київському театрі
драми і комедії на лівому березі. Відкри -
ваються нові можливості, починається но -
вий етап у його житті. Він грає у багатьох вис-
тавах, працює з різними режисерами. Зіграв
у Дмитра Богомазова (Маляр у виставі «Чер -
га» за повістю Олександра Марданя), Кате -
рини Степанкової (батько в «Обман завдов-
жки життя» за повістю Д. Рубіної), Олек сія
Лісовця («Ромео і Джульєтта» за Вілья мом

Шекспіром; 2006 року Ромео Сеіта блаєва
було відзначено «Київською пектораллю» як
найкращу чоловічу роль), в інших режисерів:
«Море…ніч…свічки» за п’єсою Йосефа Бар-
Йосефа (роль Ноаха). Пара ле льно був залу-
чений у виставах інших театрів, зокрема,
Київського театру російської драми ім. Лесі
Українки (монах у виставі «За повіт цнотливо-
го бабника» Анатолія Крима в постановці
Віталія Малахова) і в театральній майстерні
«Сузір’я» («Будьте, як вдома»). Виставу «Будь -
те, як вдома» за п’єсою Жана Марі Шевре
«Сквот» 2019 року поставила Катерина
Степанкова. Події розгортаються в просторі
паризької квартири, де головна героїня на
ім’я Марівон (Ада Роговцева) мешкає з ара-
бом Саміром (Ахтем Сеіта блаєв).

Працював актор і в антрепризах: Віктор у
«Варшавській мелодії — 2» Леоніда Зоріна
(режисер Ігор Афанасьєв) та Рей Малколм у
«Якість зірки» за Н. Коуардом. Ада Рогов -
цева, яка була його партнеркою в антреп-
ризних виставах, сказала: «Дехто чіпляєть-
ся, мовляв, він недостатньо відкритий — а
я дуже люблю Ахтема Сеітаблаєва. Слухати
його — просто насолода! Зал завмирає —
ти б бачила! Він каже легко, каже не просто
про те, що знає, а про те, що роздирає йому
серце. Коли він говорить, він стає вищим на
зріст, заповнює все собою!»  

Робота в кіно
Ще проживаючи в Сімферополі, Сеіта -

блаєв почав зніматися в кіно — однією з
найперших була невелика роль у режисер-
ському дебюті в ігровому кіно Олеся Саніна
(фільм «Мамай», 2003; до речі, цей режисер
у своєму наступному фільмі «Поводир» зняв
кримськотатарську співачку Джамалу). Не -
велика роль Ахтему Сеітаблаєву дісталась і
в історичній епопеї «Богдан Зиновій Хмель -
ницький» Миколи Мащенка (2008). Тоді ж
він знявся уже в одній із головних ролей

(Рустем) у фільмі Олександра Мура това
«Татарський триптих» за кримськими опові-
даннями Михайла Коцюбинського. У цьому
ж фільмі працював другим режисером, тим
самим здобуваючи практичні навички кіно-
режисера. 

Останнє десятиріччя в актора було плід-
не — його охоче запрошували режисери
серіалів, коли їм потрібні були переконливі
позитивні персонажі. Кілька разів йому дові-
ряли ролі хірургів, зокрема, у серіалі
«Центральна лікарня» (його герой — Рустам
Агаларов — є втіленням порядності й почут -
тя відповідальності). На телеканалі «Україна»
2015 року пройшов серіал «На лінії життя»
Олега Гойди, створений по гарячих слідах
Революції Гідності та початку російсько-
української війни на Донбасі. Там Сеітаблаєв
зіграв головну роль — нейрохірурга Сергія
Задорожного — рідкісного за кваліфікацією
фахівця, людину, яка пройшла важкі випро-
бування (полон та інші екстремальні ситуа-
ції), побувавши з місією ООН у гарячих точ-
ках. Подався він у далекі світи не лише через
бажання рятувати людей — із таким же успі-
хом це можна було робити і в Україні — а
тому, що його кохана, Ольга, також лікар
(психотерапевт) вийшла заміж за іншого, і
йому треба було заліковувати сердечні
рани. Повернувшись в Укра їну в розпал
подій на Майдані, Задорожний приходить
працювати у військовий госпіталь, оперує
поранених. За законами жанру там працю-
ють його колишня кохана та її чоловік Стас
Величко. Чоловік їй зраджує, і вона прояв-
ляє прихильність до Задо рож ного, але сто-
сунки їхні не склалися — чесний в усьому,
Задорожний не погодився на роль коханця,
а вона не захотіла щось міняти у своєму
налагодженому житті. Зрештою, винагоро-
дою для нього стає кохання симпатичної дів-
чини-волонтерки, яке стає взаємним. 

Усе-таки, слід віддати належне серіаль-
ним режисерам, вони визначили, що цей
актор ніби створений грати хірургів. Крім
професійного вишколу, тут потрібне уміння
максимально зосереджуватись. Небагато -
слівний, скупий у виявах емоцій, відданий
професії — таким — ідеальним — актор
змальовує свого персонажа. Він викликає
симпатію й бажання з ним ідентифікуватись.
Уважається, що позитивних героїв грати
складніше, аніж негативних. Можливо, тому
в телесеріалах останнім часом баланс між
одними й другими порушено — у бік персо-
нажів негативних. Однак той факт, що Ах -
тему Сеітаблаєву випало зіграти кількох
героїв — і зіграти переконливо, — бодай
якось рятує реноме тих серіалів. 

Всебічно обдарований, Ахтем Сеітаблаєв
не обмежився акторською кар’єрою. Вро -
джені лідерські якості та здобутий у Києві
фах дозволили йому ще в Сімферополі реа-
лізуватись у режисурі театральній. А в дру-
гій половині 2000-х він береться за поста-
новку фільмів і крок за кроком освоює пре-
мудрості кінорежисерського ремесла, зняв-
ши протягом двох років (2007–2009) чотири
стрічки: телевізійні мелодрами «Квартет для
двох», «Фабрика щастя», «Осінні квіти» (за
романом Ірен Роздобудько), «Операція „Че -
Гевара”» (у ній ідеться про родинні пробле-
ми). Та відомим як кінорежисер стає з вихо-
дом стрічки «Чемпіони з підворітні». Вияв -
ляється, у світі є чемпіонат із пляжного фут-
болу для команд бездомних дітей — і в дру-
гій половині 2000-х цей чемпіонат виграла
команда з України. Про цих хлоп’ят і було
створено «Чемпіонів з підворітні» (2011). На
Одеському міжнародному кінофестивалі
(2012) цю стрічку визнано найкращою в
Українському національному конкурсі. Вона
також здобула спеціальний приз UNICEF.

Закінчення — у наступному номері «ЛУ»

Лариса БРЮХОВЕЦЬКА,
авторка і ведуча рубрики

«На пожежах печалі я пам’ять свою обпалю» 
Ліна Костенко

В українському кіно є два знаменитих
актори, які стали не менш
знаменитими режисерами: 
Леонід Биков й Іван Миколайчук.
За останні 13 років ще один
кінематографіст повторив цей
шлях — з акторів прийшов у
кінорежисуру, не залишаючи
акторства

АХТЕМ СЕІТАБЛАЄВ
ПОКЛИКАННЯ
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ВЕРА ЛОЙКА
Як то — жить без волі чоловіку?!
Воля — варта жертв і боротьби.
Але на землі живуть справіку,
Жаль, — не тільки Божії — раби…

Бережуть маєтність — час марнують. 
Продають і душу, й Божий дар,
Рабство котрий рік своє святкують,
Хоч і облетів вже календар.

Честі і святинь, безчесні, не боронять, 
Дітям не ладують рідний кут.
Проміняли вільний лет Пагоні 
На обвитий стрічками хомут.

І декрети в них — понад законом,
І в культурі — кожен культурист,
Навіть в храмі Божім їх з амвону 
Все повчає православний атеїст.

День долає ніч, а сонце — морок. 
Безпросвітність цю, дасть Біг,
переживем. 
І громадою нарешті банду зборем,
І Вітчизну вільною назвем.

ІНА СНАРСЬКА (УКРАЇНА)
По білому — трава,
По чорному — неволя, 
Голосить удова 
Совою в чистім полі.

По чорному — сніги 
Перину стелять душам,
Де велети лягли,
Там і сиріт задушать.

В осінніх шатах ліс 
Збирає птахів в вирій,
І в кого в душах літ — 
Згадає сни про крила.

Згадає з давніх днів 
Свободи таємницю:
Хто ангел — в вишині,
Той на землі — криниця.

А пращур скаже нам:
«Не будьте черв’яками…» 
І херувим, мов храм, 
Осяє шлях зірками.

АЛЯКСЄЙ КАВКА (РОСІЯ)
Я — солдат. Бойові ще патрони
Приховав. Приберіг і косу.
Під корогвою дядька Мирона
Варту вірності пильно несу.

Досить хмаритись небу і сонцю —
Вже весняний гуде кригохід,
Молодії брати-калиновці
Знов визвольний скликають похід.

Стяг замаяв наш зранений, караний.
Гнівом праведним стисну кулак —
На коліна, злодій-вурдалак!
Розгинайся, народе запряжений!

Судний день гримить з висей дозорних,
Під’яремний руйнується друз —
На шлях волі широкий і зоряний
Переможно ступив білорус.

Діти кривичів — люди твердої породи:
Всій мерзоті глумливій кінець надійде.
І здивуються браття-народи:
Хто гостинцем свободи іде!

ГЕНАДЗЬ БУРАВКІН
І бачиться в нинішній зрадній імлі,
Яку не розгониш ніяк, —
У сяйві світання на дальній межі
Іде нам назустріч юнак.

Шляхетне юнак товариство веде:
Такі ж, як і сам, молоді.
Йому я гукну:
«Білорусе, іди!
Не стишуй, не стишуй ходи!»

На нивах,
Де все затоптала орда,
Чужинське каміння збери
І тих,
Хто Вітчизну розп’яв і продав,
На віки віків прокляни!

ЮРИ КАРЕЙВА
Променистим раєм чистим
снився нам наш Край-Вітчизна,
а прокинулись — над Краєм
стяг Люципера вже має.
Чорт ятристий, дух нечистий
на святий наш Край вітцівський,
на Христовий стяг з Пагонею
ланцюги скував сьогодні.
Хоч свобода наша впала
і над нами длань тирана,
але вірмо: час настане —
духу тут його не стане!
Хутко знову ми розгорнем
волі стяг — штандарт з Пагонею,
Край святий, нашу Вітчизну
ми від нечисті очистим!

ЮГАСЯ КАЛЯДА
Переможцю! Ти всіх переміг:
і мене, і себе одночасно.
Але тут, на хресті всіх доріг, —
ти щасливий? Чи, може, нещасний?

Переможцю, хоч тут не бреши!
Не гарчи перед смертю, мов хорт.
Он на овиді бачиш вогні?
Там чекає вже янгол (чи чорт?).

Переможцю, зумів ти забути,
як спокійно на скрайку дороги.
Попіл, мрії і сни можуть бути
Нам цінніш за твої перемоги.

Переможцю… зостанься в журбі
невичерпній… Бо ж смерть — 

не відвернеш.
Збудував постамент ти собі —
Й не спромігся на нього здертись.

ЛЮДКА СІЛЬНОВА
Свобода — наче білий сніг,
Що ліг на почорніле поле,
І душам, що упали в гріх,
Про святощі вона говорить.

Вона нас визволить з гріхів,
Свобода — вибавлення біле.
То зграя крутиться птахів
Чи пасма сніжної завії?

Біжать, зникають назавжди
Вужаками в предвічнім морі,

Немов осінні дні — роки,
Що сповнені покори й горя.

Свобода — наче білий день
Поміж минулим і майбутнім.
Ти крізь мороз до неї йдеш
Стежками предків незабутніх.

ІРИНА ЯНУШЕВІЧ
Мозоляста,
з кровоточиною,
і не синова,
і не доньчина,
повсякденною,
усевладною,
як життя-буття,
неоглядною,
мово рідная,
Богу вгодная,
воскресай, прошу,
Всенародною,
щоб весна моя
очманіла,
мов пелюсточка,
стала біла,
засвітилася,
усміхнулася,
нервом кожним
відгукнулася:
добрим — щирістю,
щирим — щедрістю,
щедрим — милістю,
милим — рідністю,
рідним — вірністю,
вірним — дією,
всім нам — єдністю
і надією!

АЛЕСЬ АРКУШ
Не думай про сон і поразки,
Свободу годуй з долоні,
Роздай нужденним запаси,
І викинь плеєр «Sony»,
І слухай, як стукає вітер,
Що робить подушний перепис.
Смерть — неписьменна леді —
Поставить свій підпис-хрестик.
Закутий в тягар тіла,
Шукаєш таємні двері.

Ти думав, потрібна сміливість,
А досить лише віри.
На березі Вічності, в часі,
Де прахом стають вигоди,
З останнього хліба запасу
Годуєш птаха свободи.

АРТУР ВОЛЬСКІ
Великий Боже!
Даром із небес
справіку був для нас той хліб,
що дав нам днесь.

Є хліб —
і то добра вже певний знак.
Є хліб —
і щось та знайдеться до хліба.

Але одного разу
ми пізнали смак
свободи,
що немов зійшла із неба.

Проте полигач чорта,
майстра зрадних справ,
з-під носа в нас
свободу нашу вкрав.

І гострий біль,
що крає мою душу,
мов рану,
я в собі носити мушу.

Свободи знов
хоч трішки б звідати мені,
бо без свободи —
й хліб уже не хліб.

Мій Боже,
Творче ладу й в людях згоди,
прости мені,
Владико милосердний:
щоби хоч трохи вгамувати
біль нестерпний,
я хліб міняю
на ковток свободи.

З білоруської переклала
Ганна Антипович (Денисенко),
заслужена журналістка України

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
(Закінчення. Початок на c. 1)

ЗМІЦЕР СІДАРОВІЧ
Свобода від чогось, свобода для чогось і свобода в
ім’я чогось — ось три ступені розуміння свободи,
піднімаючись якими, ми стаємо усе вільнішими…
На третій сходинці найбільше праці — чи не тому
так мало по-справжньому вільних людей?
Вони працюють невтомно, немов мурашки, але не
інстинкт, а Ідея веде їх до Мети.
Життя — довгий тунель, але він усе звужується,
звужується…
Він уже налягає нам на плечі, але ти вільніший тим
більше, чим далі пройшов. АЛА КАЖЕРА

Запалав небокрай у рожевім світанні, 
Сповіщаючи людям: ось скінчиться ніч!
За свободу свою у суворім змаганні 
Майте гонор і міць!
Майте гонор і міць!

Зачало вже півнеба криваво палати.
Все віщує біду. Гіркнуть води криниць.
На свободи шляху хай не спинять нас ґрати — 
Майте гонор і міць!
Майте гонор і міць!

Замалює зима світ увесь чорно-білим —
Горобиновий спалах торкнеться зіниць.
Не злякають нехай вас дикунські ці жорна —
Майте гонор і міць!
Майте гонор і міць!

Визволяє весна всіх, хто вірить, з облоги. 
Враз злодійським штандартам усім погоріть!
Хай вам світить в дорозі зоря перемоги —
Майте гонор і міць!
Майте гонор і міць!
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* * *
Де вранці капустяні грядки
Поливає зоря з пурпурової лійки,
Там смокче мале клененятко
Зелені матусині дійки.
1910

* * *
Л. І. Кашиній 
Тонка, зеленокоса,
Гнучкий дівочий стан.
Чому, берізко боса,
Вдивляєшся у став?

Що шепче тобі вітер?
Про що піски дзвенять?
Хотіла б коси-віти
Ти місяцем чесать?

Повідай таємницю
Передосінніх дум.
Люблю його, він сниться
Твій сумовитий шум.

Відповіла берізка:
«Зізнаюсь, ти ж бо друг!
Сіяли зорі низько,
Тут сльози лив пастух.

Тут, на озимім полі,
Де місяць пропливав,
Мені коліна голі
Пастух той обіймав.

І так, зітхнувши тяжко, 
Сказати тільки й зміг:
«Прощай, моя ти пташко,
До журавлів нових».
1918

* * *
Хай інші юнь твою пили, 
Мені зосталося по всьому 
Волосся кольору імли 
І погляду осіння втома. 

О літепло осінніх днів! 
Йому радію більш як літу,
Щасливий тим, що ти мені
Змогла уяву полонити.

Я серцем зроду не брешу,
І через те на закид чванства
Тепер безтрепетно кажу,
Що позбуваюсь хуліганства.

Пора нарешті розлюбить
Свою задьористу відвагу,
Бо серце встигло пригубить
Ту, що тверезить кров нам, брагу.

І вересень в урочний час 
Торкнувсь вікна багряним листом, 
Щоб я збирався і стрічав
Його прихід неноровистий. 

Тепер мирюсь багато з чим
Без приневолення і втрати.
Інакше бачу звичний чин,
Інакше — цвинтарі, і хати. 

Прозоро дивлячись довкруг,
Я втямив: свідчать всі прикмети,
Що тільки ти, сестра і друг,
Могла б ділить стезю поета.

Що я одній тобі б лиш міг,
Набувши ґречного звичáю,
Співать про сутінки доріг
І хуліганство, що минає.
1923

* * *
Ми тепер відходимо потроху
В край отой, де тиша й благодать.
Може, скоро вже й мені в дорогу
Тлінний скарб свій випаде складать.

Милі хащі в білокорій вроді! 
Земле, ти! І ви, піски рівнин!
Перед сонмом тих, котрі відходять,
Я в німотнім розпачі поник.

Надто я любив на цьому світі
Все, що плоттю стало для душі.
Мир осикам, що купають віття
У рум’янцях вод між комишів.

Дум бентежних я плекав без ліку,
Сам пісні про себе сотворив,
І щасливий тим уже навіки,
Що ходив по цій землі і жив.

Тим, жінки, що цілувався з вами,
Квіти м’яв, качався у траві,
Звав звіряток меншими братами
І тому не бив по голові.

Знаю я, що не цвіте там рожа,
Що не гнуть жита лебежих ший.
Тож не вмію приховати дрожу
Перед тими, хто нас полишив.

Знаю я, що в тім краю не буде
Нив, які золотяться в імлі.
Через те мені і любі люди,
Що живуть зі мною на землі. 
1924

* * *
Хто я? Що я? Мрійник і не більше,
Що розтратив синь очей в імлі, 
Це життя прожив я мов між іншим,
З іншими водночас на землі. 

І тебе тепер цілую звично, 
Адже багатьох я цілував,
І, неначе вогники сірничні, 
Завчені спалахують слова. 

«Мила», «люба», «тільки ти», «віднині»,
А в душі те саме, що й завжди,
Пробудивши пристрасті в людині,
Зрозуміло, правди не знайти.
Через те душа моя не плаче,
Не плекає прагнень і вимог,
Ти, моя берізонько ходяча, 
Створена для мене й багатьох. 

Та, хоч марно рідної шукаю 
І, на жаль, не стала нею ти, 
Я до тебе ревнощів не маю, 
Я тебе не міг би проклясти. 
Хто я? Що я? Мрійник і не більше, 
Що розтратив синь очей в імлі, 
І тебе любив я лиш між іншим,
Як і багатьох на цій землі.
1925

Сороковуст
А. Марієнгофу

1
Сурмить, сурмить погибельний ріг! 
Як нам буть, як позбутися жаху 
На закаляних стегнах доріг?

Ті, хто пестив пісенних бліх, 
Не пішли б відтепер ви… 
Не розмазуймо шмарклів по пиці,
Хоч полюбиш, хоч ні — берім. 
Дражнять сутінки нас. Бадьоріться!

Хай всипають нам поміж сідниці
Закривавлений віник зорі.

Як вапном, скоро паморозь вибілить
Ці двори і прилеглі ґрунти.
Не уникнути вам загибелі,
Від ворожих ручищ не втекти.
Ось він, ворог, — хапальним рухом
Металеву простяг п’ятірню,
Млин-вітряк наставляє вухо,
Роздимає мучнистий нюх,
І дворовий мовчальник бик,
Що на нетелей вихлюпав мозок,
Обітерши об прясло язик,
Неосяжну учув загрозу. 

2
Ах, через те ж бо й за селом
Тальянка мучиться-ридає:
Таля-ля-ля, тілі-лі-гом
Повиснуло до виднокраю. 
І жовклий вітер осінниці*

Чи не тому ж листки червлені,
Немовби з огирів скребницями,
Чимдуж обчісує із кленів.
Іде, іде він, грізний вісник, 
Огромом стоп діброви ломить.
І біль пісень нам душу тисне
Під пискіт жаб’ячий в соломі.
О, мертва хватко дроту й труб,
Навкруг електрика іскриться,
То нутра хиж, їх кожен зруб
Стрясає лихоманка крицева!

3
Чи бачили ви,
Мандрувавши вночі, 
Як під ранок біжить у туманах по пояс,
Залізною ніздрею хропучи,
На лапах чавунних поїзд?

А за ним
У хвилястому морі трави,
Мов на святі звитяг козачих,
Закидаючи ніжки до голови,
Червоногривий жеребчик скаче?
Ну навіщо оті перегони смішні!
Любий дурнику, звідки до них охота?
Чи ж не знаєш того, що живих скакунів
Подолала сталева кіннота?

Чи ж не знаєш того, що в полях споночілих
Тих часів не поверне твій біг,
Коли двох найгарніших дівчат-русичівен 
Віддавав за коня печеніг?
Нині інші торги. Вони все змінили,
До глибин збаламутивши нам життя,
І тепер ми за тисячі туш конини
Закуповуємо паротяг.

4
Кепський гість — принесли чорти!
Нашій пісні із ним не вжиться.
Ех, було б утопився ти
Змалку ще, як відро в криниці.
Добре їм, тим, що збоку стоять,
Що фарбують ротів жерстовиння, — 
Я ж паломником мушу співать
Алілую моїй батьківщині.

Адже в пору осінню сльоти
На пожухлих обніжках суглинних, 
Головою розбившись об тин,
Кров’ю ягід стіка горобина.
Адже гожий, двожильний мужик,
Що пропахнув солом’яним духом,
Під тальянок безмежну тужінь
Хвацько глушить убійну сивуху.
1920

____________________
*Осінниця – калька із вжитого С. Єсеніним
діалектного російського осенн ца, що за наголосом,
до речі, ближче до українського мовного ладу, ніж до
російського. Означає, згідно з тлумачними
словниками, позачасовість, межичасовість, напевне,
передусім період між літом і настанням осені.  

Переклав з російської 
Микола СЛЮСАРЕВСЬКИЙ

СЕРГІЙ ЄСЕНІН:
Через те мені і любі люди

До 125-річчя від дня народження

Третього жовтня вкотре виповнюється
річниця від появи на світ Сергія

Олександровича Єсеніна (1895–1925) —
поета настільки ж талановитого, як і
суперечливого, настільки ж у багатьох
країнах популярного, як і критиковано-
го, протягом десятиліть стигматизовано-
го в радянську добу, та й дотепер потай-
ки або й відкрито зневажуваного по-
снобістському налаштованою літера-
турною братією. Проте, попри все це,
попри всі справедливі й несправедливі
претензії до нього, він, безперечно,
належить до найвидатніших діячів куль-
тури ХХ сто ліття. І культури не лише
російської, а й світової. 

Тому сьогодні, коли в путінській Росії
його ім’я долучається до роздмухування
шовіністичного чаду псевдопатріотич-
ної пропаганди, коли російські літерато-
ри й літературні критики не соромлять-

ся на городжувати єсенінською премією
найодіозніших, найвульгарніших пред-
ставників лугандонівського віршомазів-
ства, важливо віддавати шану справ-
жньому Сергієві Єсеніну. Поетові трагіч-
ного світовідчуття, але водночас і без-
межної любові до людини; поетові, який
навіть за часів громадянської війни,
коли все, здавалося б, звелося до крива-
вого протистояння «білих» і «червоних»,
глибоко замислювався не лише над
тодішніми соціально-політичними про-
блемами, а й прозірливо вдивлявся в
майбутнє, пе ред бачав згубні для люди-
ни та природи наслідки гіпертрофова-
ного, позбавленого гуманістичних вимі-
рів науково-технічного прогресу; поето-
ві, котрий був і є в лавах найпристрасні-
ших не лише оспівувачів, а й оборонців
усього живого, що створив Бог на цій
грішній і праведній Землі. 

Айседора Дункан і Сергій Єсенін
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ЗАРУБІЖНА ПРОЗА

1
Дорога мамочко, дорога моя мамко!
Я не писав, бо знав, що дуже тебе образив

своїм раптовим зникненням. Але я вже не міг на
все це дивитися.

Мамочко, ти мені нічого поганого не зробила.
Вибачай, що я навіть не попрощався з тобою.
Я знаю, що ти мене сильно-сильно любиш, а я
так повівся. Ні, ти не причина моїх невдач.
Я чую твій докір: «Синку, що з тобою трапило-
ся? Хто на тебе так вплинув?»

Так, ви довго про мене нічого не знали, може,
когось і розпитували, але ж, хто мене знає…

Поїхав я на північ. Насамперед працював на
пилорамі, але набридло мені оце постійне дзиж-
чання пил. Інколи навіть здавалося, що пили,
розрізавши дерево на дошки, біжать за мною,
аби розрізати навпіл. Після того вибрався пра-
цювати у шахті, під землею, бо там тихіше.
Я знаю, що ви мене ніколи не вважали великим і
завзятим роботягою. Почав хворіти. До речі,
я не такий сильний, якби комусь здавалося. Тоді
й подумав, чого ж мені кожного дня лізти під
землю, я ж не кріт… крім того, під землю ще
людина встигне… аж-аж… Та я прецінь думав
заробити якийсь гріш і повернутися до вас
іншим, як був у ваших очах.

Далеко я зайшов у своїй розповіді. Але я точно
повернуся на початок, коли ми жили вкупі, в од -
ній хаті, і кожного вечора дивилися на себе вов-
чими очима. Кожного переймала злість на того
другого, ніби забирав йому місце під сонцем і не
дозволяв дихати.

Мамо, може, я по-дурному поступив, правда,
тоді я не бачив іншого виходу. Мені, звичайно,
соромно, але нічого не вдієш, час не повернеш.
А тут, у листі, я можу усіляке витворяти. Якась
така у мене вдача, хоча ти її найкраще знаєш.
Пам’ятаєш, як я малим хлопцем утікав із хати,
бо там уже не було чим дихати. Я утікав у поле,
хоча і поля у нас свого майже не було. Блукаючи по
межах, де росло терня, я думав: виросту, збудую
хату, вона буде простора, простора…

Я не хотів би своїм листом завдавати болю.
З мого боку це було підло, та повір мені, я довго
не міг, як то кажуть, прийти до себе, пережи-
вав, але водночас подумав, що так краще, бо
нікому не заважаю, не дорікаю, і мене ніхто в
зуби не бере.

Я знаю, який із мене син. Ну, добре, випивав.
А що було робити? Цілісінький день за кермом,
увечері в корчмі просидів, щоб не бачити, швид-
ше не чути підлі інтриги рідних. А я їх любив,
хоча й навзнаки не давав.

Мамо, я і про те напишу, про все напишу, бо з
кожним днем дедалі більше сумніваюся, чи все
було так, як я собі уявляю.

Цілую, обнімаю, чекаю відповіді, листа.

2
Дорога мамо!
Ніякого листа, ніякої відповіді я не отримав.

Мабуть, на таке і заслужив. Не знаю, чи живе-
те, як живете. Не знаю, але пишу, бо сподіваюся,
що хоча один мій лист усе-таки до вас дійде.

А все почалося з того часу, коли Оленка поча-
ла гуляти. Я розумію, до столини її не можна
було прив’язати. І гуляла так, ніби завтра вже
кінець світу. Вона була гарна, приваблива, чоло-
віки до неї липнули. Не хлопці, а чоловіки, на своїх
ровесників дивилася зверхньо, аж натрапила на
Степана. Гучне весілля, а життя ніяке. Зда -
ється, він швидко зрозумів, яка вона — Оленка,
моя сестронька. І почалося. Він п’яний лежить у
стодолі, а її полюбовники у хаті роблять своє
діло… Народила дівчатко, не знати від кого.
Лишила його на голову своєї мами, а сама й далі
собі гуляла. Казали, що в селі ніхто так не вміє
танцювати. Не бачить вона, як її Степан на
очах марніє. Мовчки сидить біля вікна і порожні-
ми очима дивиться далеко-далеко, аж за обрій,
ніби його тут і нема. Я почав його боятися. Зійде
йому щось на думку і всім нам зробить кінець. Та
ні, все було інакше. Одного літнього дня знайшли
його повішеного у цій стодолі, у якій ховався від
ганьби. Це було в той час, коли його Оленка
зв’язалася з якимось Володькою в надії, що забез-
печить їй роботу в Польщі, та він явно обдурю-
вав її. Я їй натякнув про це, а вона аж біситься,
ніби я заздрю, що в неї буде легка робота і добрий
заробіток. Ще не забула додати, що тут я ніко-
му не потрібний. Своїм я ніколи не заздрив, не
пам’ятаю, щоб і чужим. Чим усе те закінчилося,
не знаю. Але знаю одне: ти це дуже переживала,
тебе це прибивало до землі.

Пригадую, дим тягнувся з димаря під час ба -
биного літа — низько і повільно, нагадуючи згор-
блену бабусю на городі…

Я вже не працюю шофером, ремонтую сіль-
ськогосподарську техніку. Не тішить мене ця
робота. Лежиш під машиною, світу не бачиш.
Треба мені з нею попрощатися. Інакше хочу
влаштуватися. Здається, знову помандрую. Ви -
ба чай, така вже в мене вдача. Може, вже нареш-
ті й зупинюся. Так хочеться, щоб найважче і
найгірше було вже позаду…

Були дні, коли насправді шукав хвилину для
відпочинку. Я боровся не так із втомою, як зі
злістю. Не було часу роздумувати, чи мені ця
робота подобається. Крім того, мені здавалося,
що я постійно всім на очах, навіть у темряві
споглядають на мене чужі очі. Тобі може здава-
тися, що це не суттєве. Мене запитували, звідки
я тут взявся, і хто я такий? А я про себе мало
знаю. Так, ти моя мама! А де мій батько?
У дитинстві, та й трохи пізніше я часто ціка-
вився, де мій тато. Ти хмурилася на мене і мов-

чала. Твоє обличчя було таке загадкове, як і твоя
відповідь.

Мене постійно поривало піти геть від вас,
набридло жити разом із вами, пристосовува-
тись до вас, постійно сваритися. І я пішов собі…
Пішов геть, та на душу брав і ваш гріх. Ви вже
встали, але в сусідів ще не мерехтіло світло.
Я навіть не пам’ятав, як опинився за селом.
У голову дерлася одна й та сама думка: чи це не
помилка. Але було вже пізно. Ніхто не сказав, що
в мене є ще один шанс.

На полудень я вже бачив високі димарі міста.
Тоді я ще не знав, що з цього вийде. Я відчував, як
у мене сонно кліпають очі, але водночас знав, що
тепер у жодному разі мені не зупинятися, не дай
Боже, присісти. Треба поплентатися аж у міс -
то. Повз мене шмагають машини, ніби хтось
батогом плескав. Ніхто з них не зупинявся, ніко-
му не було до мене діла…

Вибачай, що так різко кінчаю цього листа.
Але досі я ніякої відповіді не отримав, та й не
знаю, чи комусь цікаві ці рядки.
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Мамо!
Пишу вам листи, а відповіді немає. Починаю

сумніватися у своєму писанні. Немає відповіді,
бо, мабуть, усе було інакше… Час забирає із
собою і оскомину озлоблення. Крім того, в мене
досить і своїх справ. Я влаштувався на нову
роботу.

У дирекції залізничного депо я явився на пів
години раніше, щоб хоча б трохи роздивитися.
Дивився через вікно і очима підраховував колії.
Правду кажучи, залізничне депо нічим мене не
зачаровувало. Як кожне — повно бруду, всячини,
яка тільки заважає. Я у своєму добре зношеному
сірому піджаку зовсім пасував до цього непривіт-
ного середовища. Ти ж часто мені дорікала, що в
житті треба вміти себе показати. Я не вмів,
але, зрештою, і не хотів. Тут у мене нема роди-
чів, щоб до них навидатися, зайти за порадою,
а повертатися до вас, не хочеться.

У видовженому будинку залізниці знайшли для
мене кімнатку. Зайшов я туди: ліжко, стіл, сті-

лець. Не кімнатка, а келія. Кілька днів заходив,
щоб переночувати. Після роботи довго блукав
містом. Як добре, що нікого з давніх знайомих не
зустрічав. На вулиці йдуть проти тебе люди, і не
знають, хто ти такий, що вже встиг пережи-
ти, яке горе либонь щастя тебе спіткало… А в
мене — ні щастя, ні багатства.

Сигарети купую в кіоску, що біля вокзалу. Там
я і познайомився з Лідкою. Жінка вона не говірка.
Мабуть, у цьому кіоску такою стала. Батьків
своїх не знала, тож тинялася по дитбудинках,
гуртожитках, аж зупинилася біля вокзалу,
дожидаючи свого потягу…

Уяви собі, що після стількох років блукань я з
Лідкою вибрався в кіно. Кіно я люблю, показували
якусь комедію. Я так довго і уважно роздивлявся
кінозал, що навіть не зауважив, як люди сміють-
ся, як їм весело.

Побачивши, де і як живу, завітала частіше,
мовчки прибирала, мила вікна і довго дивилась,
як прибувають і від’їжджають потяги, як люди
вирояться з вагонів, як, нарешті, спорожніє пе -
рон. Скатертина на столі, у вазі штучні тюль-
пани, на стіні дешева репродукція натюрмор-
ту — і раптом кімнатка почала інакше дихати,
ніби по-іншому і до нас зверталася.

Небо над залізничним вокзалом завжди сиве.
Мабуть, з цієї пари, якою пхикає локомотив-
ветеран, що пересуває вагони з одної на іншу

колію. Це їхня робота. Залишили їх тут, щоб
не нудьгували, не сумували за депо і не роздуму-
вали про людську несправедливість. А тепер,
вийшовши з кімнати, гляну на небо, а воно
інакше.

Одного дня запросив мене начальник на роз-
мову. Не було причини, аби переживати. Під час
зустрічі навіть чаєм пригощав, ще і якесь тіс-
течко появилось на тарілці. Начальник запропо-
нував, щоб я переселився у недалечкий будиночок,
який належить залізниці.

І так живемо з Лідією разом. Не розписані.
Живемо, як то кажуть, «на віру».

Знаю людей, які намагалися міняти своє
життя, але нічого не вийшло. Завжди це були
тільки такі собі «косметичні поправки». Чи це я
про себе?

Хата наповнилася її тоненьким голоском.
І хоча спочатку була майже порожня — у вікні
один череп пеларгоній, але коли звучав її голосок,
хата ставала дедалі затишнішою. Вона говори-
ла так, ніби й не ворушила усточками, а очі, очі
були такі усміхнені-усміхнені. Здавалося, що
нічого і ніхто нам не може заважати, навіть
брак грошей не був таким страшним, бо все ж
таки є вже свій захисток.

Лідка вже залишила кіоск, улаштувалась на
залізниці — стала прибиральницею вагонів,
навіть очолила бригади прибиральниць. З нашо-
го будиночка на роботу, як рукою сягнути.

А ми постійно біля того свого будиночка,
своїх двох кімнаток. Роботи багато — тут щось
треба підправити, знову і знову стіни білити,
навіть у містечко вже давно не заглядали. Щоб
відпочити, виберемося геть із вокзалу, там, де
річка в’ється, куди око вгледить, то одні низькі
верби, верболози, серед них кущі, шипшина впле-
лася, мов різнокольорова стрічка в косу дівчини.
Сиділи ми на величезному камінні, хтозна, звідки
тут взявся, дивилися у воду, яка забирала із
собою і нашу втому.

Зичу здоров’я і спокою. Спокою нам усім
треба. Мамо, чи можна комусь заздрити щастя,
його, як жменька, і воно таке коротесеньке.

4
Мамо,
скільки літ минуло, як я пішов від вас? Так,

можна навіть порахувати… та хто це буде
робити. Роки летять, як швидкі потяги, не
зупинявшись у кожній станції… Ви, напевно,
вже полагодили стріху, бо вже тоді де-не-де про-
тікало. І не знаю, чому таке в голову лізе. Хата
постаріла, з нею, здається, всі постаріли. Коли
згадую давнє, то доходжу висновку: мабуть, все
було інакше. Як же треба постаріти, щоб
нарешті засумніватися. Це, мабуть, тим, що я
дедалі більше заховуюсь у самого себе. Ні-ні,
такого не було, я ж не забував про вас, згадував,
хоча все те часто мені заважало. А тепер нема
куди поспішати.

У житті всяке буває, і добре, і погане. Мені
здається, що в мене більше того — поганого. Це
точно, немає рівноваги. Десь я чув, що слони, від-
чуваючи смерть, знаходять сховок, у якому її
дожидають. Один мисливець мені розказував, що
так воно і в оленів, ніби він сам бачив. А я? Де
мені шукати сховок?

У ці дні життя зовсім спорожніло. Трапилось
нещастя. Не буду довго розказувати, щоб не
сипати в рану сіль. Лідку вбив потяг. Підвечір
поспішала додому, скорочувала собі дорогу через
колії і… Відійшло моє щастя. Все. Кінець… Це
було тоді, коли всі захоплювалися наближенням
затемнення сонця… А моє сонечко згасло… При -
гадуючи колишні сварки, коли я ще був серед вас,
то мушу сказати, що я з нею ніколи не сварився.
Убий мене, але не сварився. Не міг, не було причи-
ни, та й не шукав її.

Я знову в дорозі. Мушу йти. Я іду, бо й від-
стань очищає. Вже не хочу чути гуркіт потягів,
їхній свист ріже моє серце. Йду, а наді мною зви-
сає гнів і біль. Іду. До обрію далеко. На тлі сірих
хмар чекає мене довга дорога. Що ще чигає на
мене? Я не можу передати все те, що відбуваєть-
ся зі мною, а мені так хотілося написати: живу,
змін нема…

Вибачай, мамо, за всі погані слова, мабуть,
тоді все було інакше.

Твій єдиний син.

Іван ЯЦКАНИН

Мабуть, усе було 
інакше...

Автор цього оповідання Іван Яцканин живе і працює в місті
Пряшеві (Словаччина). Він не лише знаний письменник-прозаїк,
автор понад двох десятків книжок, літературно-критичних ста-
тей і публіцистичних матеріалів, а й перекладач із чеської, сло-
вацької та польської мов на українську та з української на сло-
вацьку. А ще відомий громадський діяч, голова Спілки укра-
їнських письменників Словаччини, головний редактор літе-

ратурного журналу «Дукля» та журналу для юних читачів «Ве -
селка». За визначенням Дмитра Павличка, «Івана Яцканина

неможливо приписати до жодної школи української сучасної
прози. Він реаліст, але з делікатною домішкою імпресіонізму.

Його оповідання несуть на собі печать глибокої трагічності,
зумовленої самим фактом відірваності життя його героїв від життя великого народу,
від подій, що сама згадка про них надає творові широкої масштабності».

У ці дні Іван Юрійович Яцканин святкує своє друге 35-ліття. НСПУ вітає свого побра-
тима на ювілейній вершині з позначкою «70». Хай Тобі щастить за цією знаковою віхою
на дорогах життя і творчості!
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Анатолій
КАЧАН 

За поворотом
Року — Осінь
Вершина Літа

Влітку кру́чений панич 
Вився по жердині
І в ясну́ Купальську ніч
Виліз на вершину. 

Із жердини видно весь
Луг — аж до причалу:
Там палало до небес
Во́гнище КупАла. 

Із дівчатами водив
МіСяць хороводи,
І розквітли від вінків
Річ́́ки тихі води. 

Ну а вранці, як і слід, 
Всі птахи і квіти 
Привітали Сонця схід 
На Вершину Літа.

Тут і кручений панич
Розпустив бутончики —
І заграли навсібіч́́
Квіти-грамофончики.
Біля них туди-сюди
Сновигають бджоли,
Джміль гуде на всі лади
Тихим басом соло.

Тішать душу і мені 
Ці ранко́ві квіти.
Може, в квітах десь на дні
Сховані магніти?..

Через ту Купальську ніч,
Через квіти-дзвоники
Я, мов кручений панич,
Став сонце-поклон-ником.

Таракуца
Художнику Сергію Савченку

Їде-котиться каруца, 
Колесо скрипить.
А в каруці таракуца 
Тихо торохтить:

— Не вези мене, каруцо, 
На базар Привіз,
Там ціна за таракуцу —
Ку́ца, як і скрізь. 

Хай рушають коні з місця 
Й відвезу́ть мене ́́
До Сергія-живописця, 
На́шого Моне.

Віз́́ьме фарби він квіту́чі,
А не будь-яку,́ 
Й розмалює таракуцу, 
Наче пи-сан-ку.

Оживуть, як на картині,
В дзеркалі мазків
Барви півдня України, 
Моря і степів. 

Восени́ по залізниці ́́
В надвечірній час 
Ми поїдем до столиці
Десь на верніса́ж.

Завирує там шалене
Море глядачів, 
Завирує й біля ме́не, 
Пи́санки степів.

Під гучні фанфари преси
В рідному краю́
Я пове́рнусь до Одеси
Знаменитою.

Хвиля хвилю доганяє
Безконечник

Море грає, море грає, 
Хвиля хвилю доганяє, 
Наступає їй на п’яти — 
І не може наздогнати.

З неба чайки білокрилі 
З криком падають на хвилі 
І хапають, як пір’їнку, 
На льоту із хвиль рибинку.

Море котить вал за валом.
Ну а я безперестанку
Вчу напам’ять на причалі
Безконечну забавлянку:

Море грає, море грає, 
Хвиля хвилю доганяє, 
Наступає їй на п’яти — 
І не може наздогнати.

З неба чайки білокрилі
З криком падають на хвилі…

І так далі, 
доки не вивчите напам’ять.

Морське прислів’я 

Хто на морі не бував,
той Богу не молився. 

Ми зі знайомим моряком 
Ловили рибу на причалі
І на льоту дрібним бичком 
Крикливих чайок годували.

Там розповів мені моряк,
Якому море по коліна:
— Ти народився, як і я,
В морській столиці України.

Коли ти був малим іще,
Знайома чайка на причалі
Тобі сідала на плече,
Про щось схвильовано кричала.

Вона з рибалками весь час 
Ловила рибу на світанку
І проводжала наш баркас
До ставників і на стоянку. 

А ще від рідних берегів
Літала аж до небокраю —
Туди, де щогли кораблів
Над морем небо підпирають.

Мабуть, під чайчиним крилом
В тобі прокинулось неждано
Бажання стати моряком,
А може, навіть капітаном.

З тих пір узимку й навесні
Не раз та чайка прилітала
В твої малюнки, в дивні сни,
В яких стояв ти за штурвалом.

А влітку крабів ти ловив,
Бичків нанизував на в’язку.
На День Нептуна Бог морів
Подарував тобі тільняшку.

Та хто на морі не бував,
На бурю з берега дивився, —
Той з Богом ще не розмовляв,
Хоч і не раз йому молився.

Коли на гойдалці морській
Твій корабе́ль до хмар злітає,
А потім в прірві пропадає, —
Тоді д у ш а крізь буревій
Віч-на́-віч з Богом розмовляє.

* * *
…Колись і з нашим кораблем
Погрались вволю хвилі-гори
І кинули за острівцем 
На гострі скелі в Чорнім морі.

Крізь гуркіт шторму та імлу
Кричав папуга: «Все
пропало!..»,
Та нас тримали на плаву
Уламки щогли і штурвала.

Бушує море в темну ніч,
Але ти бурі не корися,
На допомогу Бога клич,
А сам до берега гребися.

Королівський подарунок 

Це не вигадка, не казка.
Розповім сьогодні вам,
Як зробив я за будь ласка
Подарунок… королям.

Цілий день біля дощок
Танцював мій молоток
І гула ручна пила,
Як над квітами бджола.

А з рубанка, мов живі,
Розлітались по траві,
По дошка́х і по мені
Жовті стружки запашні.

Хлопці кличуть на маЯк
На баштан по кавуни.
Молоток киває: так,
А пила гуде: ні-ні!..

Та рубанок їх мирив:
Під горіхом у садку
Він по дошці шурхотів,
Наче хвиля по піску.

Тож і я усім казав:
— Ні, мені не до забав,
Я звільню́сь, коли віддам
Подарунок королям.

А які то королі,
Поясню без зайвих слів:
Так у нашому селі —
Королями — звуть кролів. 

Це для них, немов бджола,
Так старалася пила
І трудилися гуртом
Мій рубанок з молотком. 

Від незвички на руках
Мозолі натер я — жах!
Та зате мої кролі
Житимуть, як королі. 

Циркові артисти
За рядком К. Чуковського

По дорозі два ведмеді
Їдуть на ве-ло-си-пе-ді:
Крутять лапами педалі,
Дзен-дзелень! — і їдуть далі.

А за ними ведмежатко
Верещить на самокаті.
Коліщатка-верещатка
Помагають верещати.

Поспішають без оглядки
Два ведмеді-акробати,
Бо не хочуть з ведмежатком
Знов вертатися за ґрати. 

Ці заслужені артисти
І улюблені герої
Утекли до лісу з міста
Із вистави циркової.

Там тепер грибів багато, 
Журавлини теж доволі.
Хоч вона ще кислувата,
Та зате солодка воля.

В лісі темному ведме́дям
Не страшні сніги й морози,
Бо вони з ве-ло-си-пе-дом
Зазимують у барлозі. 

А з весня́ними вітрами
Помандру́ють у долину
І наймуться сторожа́ми
Біля вуликів бджолиних. 
Ну а свій ве-ло-си-пед
Поміняють там на мед.

Нічний скрипаль
Безконечник

Всю ніч цвіркун на скрипці грав, 
На скрипці грав, на скрипці грав
І лиш під ранок задрімав, — 
На скрипці грав і задрімав.

І сниться цвіркунові сон, 
Сон без кінця, без краю, 
Що ніби він на свайбі сов 
Всю ніч на скрипці грає. 

Танцюють сови і сичі, 
В очах вогонь палає, 
Танцює полум’я свічі, 
А він на скрипці грає. 

Та раптом півень заспівав!
Цвіркун розплющив очі,
Смичок і скрипочку сховав
І знов заснув до ночі.

І сниться цвіркуно́ві сон,
Сон без кінця, без краю, 
Що ніби він на свайбі сов
Всю ніч на скрипці грає.

Танцюють сови і сичі,
В очах вогонь палає,
Танцює полум’я свічі,
А він на скрипці грає.

Та ось за річкою зійшов
Ясни́й півміСяць-скибка.
Цвіркун прокинувся і знов
Дістав смичок та скрипку.

Всю ніч цвіркун на скрип грав,
На скрипці грав, на скрипці грав
І лиш під ранок задрімав,–
На скрипці грав і задрімав.

І сниться цвіркунові сон,
Сон без кінця, без краю…

І так далі, 
доки не мине літо. 

На повороті Року 

Ловлять соняшники листям 
Сонячне проміння
І ховають в золотисті 
Квіти-насінини.

Восени з то́го насіння 
Потече в сулію́́
Золота, як мед бджолиний, 
Сонячна олія.

КЛУБ ІМЕНІ ОСТАПА ВИШНІ

З УЧНІВСЬКИХ 
ЗОШИТІВ
До початку навчального
року публікуємо добірку
безсмертної шкільної класики

• На подвір’я Тараса Бульби в’їхали дві захекані коняки. 
Це були Андрій і Остап.

• Сини приїхали до Тараса Бульби і почали з ним 
знайомитися.

• Він визирнув на вулицю, а тоді тихо прокрався через 
задній прохід.

• Батько нашого Миколи Івановича помер у ранньому 
дитинстві

• Під вікном заскрипіли немазані колеса. Це була наша 
вчителька.

• На лаві біля під’їзду сиділо три жінки — Марія, Галина і 
дід Грицько.

• Миколка погладив коня. Той заіржав і весело засміявся. 
• Маша була переповнена коханням і весь час думала, 

на кого б його вилити.
• З Гомером я познайомився в дитячому садку. 
• Я сидів у кущах і бачив усе, чого не треба.
• На полі бою лунали стогони поранених і мертвих.
• Вулицею бігла дівчинка з собакою, на якій було біле 

платтячко.
• У курчатка на голівці був жовтий пушок і куций хвостик. 
• Принцеса приїхала в кареті з задраним задом. 
• Коли до нашого села провели газ, всіх жителів 

підключили до газопроводу.
• Ведмідь вибіг з лісу і голосно загавкав. 
• На березі доярка доїла корову, а у воді виднілося 

все навпаки.
• Дівчинка з’їла пиріжечок разом зі своєю собачкою.
• На даху сиділо багато голубів. Не менше двадцяти 

чоловіків.

Підготував Анатолій Качан 
спеціально для Клубу імені Остапа Вишні

Сонце в ґронах винограду, 
В кавунах і динях,
В грушах, яблуках із саду,
В айстрах і жоржинах.

Вже злітається на віче
Птаство стоголосе.
Скоро вже і нас покличе
Дзвоник — з літа в осінь.

Ігрословиця

Я знав одну графиню з Праги.
Вона згоратиме від спраги,
Але ніколи вам графиня
Не вип’є воду із графина.
Отож і ти, мій друже Марку,
Завжди тримай найвищу марку.

Сергій Савченко. Таракуци


